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RESUMO 

ARTE RUPESTRE DO VALE DO TEJO 

UM CICLO ARTÍSTICO-CULTURAL PRÉ E PROTO-HISTÓRICO 

 

Mário A. S. Varela Gomes 

 

Palavras-chave: Portugal, gravuras rupestres, evolução crono-estilística. 

 

Esquecida há mais de dois mil anos na solidão agreste do profundo vale 

médio do maior rio da Península Ibérica, na sua região centro-oeste, a 

arte rupestre do Tejo seria descoberta acidentalmente em 1971. Como 

que por ironia, três anos mais tarde, aquela desapareceria quase por 

completo, sob as águas da barragem de Fratel. 

As gravuras têm como suporte as superfícies naturais de 

afloramentos de xisto grauváquico, polidos pela erosão das águas fluviais 

ao longo dos milénios, e acompanham o rio durante sessenta quilómetros, 

entre os afluentes Erges e Ocresa, alternando de margens e concentrando-

se onde as plataformas rochosas são mais desenvolvidas. Outras gravuras 

foram detectadas em rios tributários do Tejo, como o Erges, o Sever e o 

Ocresa. 

O complexo rupestre do Tejo, conta aproximadamente com dez 

mil gravuras, grande parte das quais produzidas por picotagem, directa 

ou indirecta, executada através de artefactos líticos sobre rijas superfícies 

rochosas, a grande maioria horizontais. 

Elas constituem ciclo artístico iniciado, com raras figuras, no 

Paleolítico Superior (Gravetense-Solutrense) e que termina no I milénio 

a.C. (Idade do Ferro), contendo seis principais períodos holocénicos de 

realização. Somente inscrição dos inícios da romanização e poucas 

outras, muito mais modernas, grande parte referindo nomes pessoais, 

representam a produção de gravuras durante os tempos históricos. 

As imagens gravadas, de que se estudaram mais de 6000, 

pictogramas, ideogramas e psicogramas, estão isoladas ou constituem 

grupos, mas grande parte encontra-se associada vertical ou 

horizontalmente, por vezes formando composições e, não raro, 

palimpsestos intrincados. Elas expressam mudanças na concepção de 

vida ou da ideologia dominante, reflectindo sucessivas matrizes 

económicas, sociais, técnicas e sobretudo religiosas. 

O período 0 ou arcaico, da arte do Tejo, corresponde ao 

Paleolítico Superior e integra linhas filiformes, por vezes agrupadas e 

cavalo picotado (Ocresa). 

No segundo período, grandes animais selvagens, alguns deles 

com os corpos segmentados e de perfis elegantes, no estilo subnaturalista, 

pertencem a sociedades de caçadores-recolectores que prolongaram, nos 

primeiros tempos pós-glaciares, economia e concepção figurativa de 

tradição paleolítica. 

Processo crescente de estilização enforma figuras zoomórficas, 

com corpos longos, geometrizados, e listrados, estabelecendo o terceiro 

período artístico, a que chamámos estilizado estático. Elas pertencem 

ainda aos tempos epipaleolíticos, demonstrando a continuidade da 

economia baseada na recolecção e na caça de animais selvagens. 



 

Um novo período (estilizado dinâmico), correspondendo ao 

Neolítico, mostra animais com dimensões mais pequenas que os 

precedentes, alguns em perspectiva, evidenciando sopro de vitalidade e 

de movimento. Surgem então as primeiras figuras antropomórficas, 

ligadas a claras manifestações religiosas, expressando mitos, por vezes de 

carácter cosmogónico. 

Na segunda metade do IV milénio a.C., e durante o milénio 

seguinte, um novo influxo cultural chega ao Vale do Tejo, introduzindo a 

arte esquemática e novos símbolos, como os soliformes, por vezes 

associados em pares, como se fossem grandes olhos (período 

meridional). 

Onda simbólica, de típica inspiração atlântica, espalhou-se 

profundamente no Vale do Tejo, a partir da Idade do Bronze, reflectindo a 

interacção proporcionada pela exploração de metais não ferrosos 

(estanho, ouro, prata, cobre) e o seu subsequente comércio (período 

atlântico). 

Grandes espirais, grupos de enormes círculos concêntricos, 

figuras meandriformes e algumas representações de armas, constituem o 

principal reportório deste período, no caos de xisto das margens do Tejo. 

O último período mostra numerosos círculos, que julgamos 

representarem o Sol, tal como podomorfos, alguns de gigantes, armas, 

serpentes, onde se contam exemplares de enormes dimensões, ou animais 

fantásticos, denunciando a presença de sociedades com forte ideologia 

heróica, própria dos tempos proto-históricos (Idade do Bronze Final e 

Idade do Ferro). 

O fim deste importante ciclo de arte rupestre peninsular e da 

florescência civilizacional correspondente, talvez reflicta descontinuidade 

cultural provocada pelo encontro da antiga sociedade autóctone tagana 

com populações sidéricas provindas do exterior, principalmente do 

Sudoeste Peninsular. 
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Forgotten for more than two thousand years in barren solitude in the deep 

middle valley of the longest river course in the central-western region of 

the Iberian Peninsula, the rock-art of the Tagus was discovered by 

accident in 1971. As if by irony,, three years later it would disappear 

almost completely under the waters of the Fratel dam. 

The support for the engravings are the natural schist surfaces, 

polished by the erosion of the river waters throughout the millennia, 

which line the river for sixty kilometres between the tributary streams of 

Erges and Ocresa. They alternate between the two banks and are 

concentrated in places where the rock platforms are larger. Other rock 

engravings were also uncovered along some of the tributaries of the 

Tagus (the Erges, Sever and Ocresa). 

The Tagus rock-art complex has around ten thousand engravings, 

mostly made by direct or indirect pecking using lithic artefacts on the 

predominantly horizontal hard rock surfaces; sixty percent of the 

engravings have now been studied. 

They complete an artistic cycle that had begun in the Upper 

Palaeolithic (Gravettian-Solutrean) with rare figures and ended in the first 

millennium BC (Iron Age). The cycle contains six main Holocenic 

periods of achievement. Only one inscription from early Roman times 

and a few others - much more modern and mostly consisting of personal 

names - represent the production of engravings from historic times. 

The engraved images - pictograms, ideograms and psychograms - 

are isolated or grouped, but most are vertically or horizontally associated, 

sometimes forming intricate palimpsests. They express changes in the 

conception of life or in the dominant ideology, reflecting successive 

economic, social, technical and mainly religious patterns. 

The 0 or archaic period of Tagus art corresponds to the Upper 

Palaeolithic and integrates filiform lines and a pecked horse (Ocresa). 

In the second period, large wild animals, some of them with 

segmented bodies and elegant profiles in a sub-naturalistic style, belong 

to hunter-gatherer societies that would prolong into early post-glacial 

times an economic and figurative conception of Palaeolithic tradition. 

A process of growing stylisation informs animal figures with their 

long striped bodies, thus establishing the third artistic period which we 

call stylised-static. These still belong to the Epipalaeolithic, showing the 

continuation of an economy based on gathering and hunting wild 

animals. 

A new period (stylised-dynamic) reveals animals with smaller 

dimensions than the previous ones, with some of them demonstrating a 

flowing vitality and movement. In this period the first anthropomorphic 



 

figures appear. These are linked to clearly religious manifestations, 

expressing mythographies and belonging to the Neolithic. 

In the second half of the fourth millennium BC and during the 

third millennium BC, a new cultural inflow reaches the Tagus Valley, 

introducing schematic art and new symbols such as the sun figures which 

are sometimes associated in pairs as if they were large eyes (meridional 

period). 

A symbolic wave of typically Atlantic inspiration spread widely 

over the Tagus Valley, already in the Bronze Age, reflecting the interest in 

the exploitation of non-ferrous metals (tin, gold, silver, copper) and their 

subsequent commerce (atlantic period). 

Large spirals, groups of enormous concentric circles, meandric 

figures and some representations of weapons are the main repertoire of 

this period in the schist chaos of the Tagus river banks. 

The last period shows us primarily circles, representing the Sun, 

but accompanying foot-prints (some of them of giants), weapons, snakes 

(sometimes of huge dimensions) and fantastic animals, all of which 

denounce the presence of societies with a strong heroic ideology, 

characteristic of Protohistoric times (Late Bronze Age, Early Iron Age). 

The end of this important cycle of peninsular rock-art and of the 

corresponding civilizational flourishing perhaps reflects a major cultural 

discontinuity provoked by the meeting of the old autochthonous Tagus 

river society with people of the Iron Age coming in from the outside, 

perhaps from the Southwestern Iberian Peninsula. 
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Portugal é um dos países mais ricos, da Europa, em arte pré-histórica, 

abundantemente produzida desde os tempos recuados dos inícios do 

Paleolítico Superior até aos alvores da Colonização Romana, momento 

em que ocorreram profundas transformações políticas, económicas, 

sociais e culturais, ou seja, quando as sociedades autóctones são 

integradas na talvez primeira grande globalização do passado e em uma 

nova ordem, imposta pela força das armas. 

A arte rupestre do Vale do Tejo, descoberta em 1971 e à qual 

temos dedicado, desde 1972, parte do nosso labor científico, constitui um 

dos mais importantes ciclos artísticos pré-históricos da Europa. Tal deve-

se não só à existência de enorme conjunto de gravuras, que se calcula em 

cerca de 10.000, como ao facto destas corresponderem a reportório 

iconográfico muito variado e com larga diacronia, ascendendo às 

produções das comunidades de caçadores especializados do Paleolítico 

Superior (Solutrense) e alcançando as sociedades proto-estatais, 

reflectindo aspectos económico-sociais mas, ainda, evolução tecnológica, 

estética e ideológica, tanto política como religiosa. Trata-se de 

testemunhos de muito significativo processo criativo, recorrendo, por 

certo, a linguagem simbólica, às metáforas mais ou menos complexas e 

conforme é característico da nossa espécie. 

A utilização do termo arte, que descola de conceito moderno e 

não reflectindo certamente o significado primitivo para tal realidade, será 

usado sobretudo por comodidade, mas também por não podermos 

contornar o facto de abordarmos tais testemunhos cognitivos senão 

segundo perspectivas hodiernas e visão própria, embora neles 

reconheçamos aspectos estéticos capazes de nos despertarem emoções. 

O nosso encontro com a arte do Vale do Tejo iniciou-se no 

Outono de há quase quatro décadas. Então atravessámos, pela primeira 

vez, a estreita mas alta (30 m) ponte metálica oitocentista (1888) que, 

lançada sobre o Tejo, fazia parte da velha estrada que ainda hoje une os 

territórios do Alentejo e da Beira, ou as vastas peneplanícies do Sul com 

o acidentado Norte. 

O grande rio ibérico corria calmo sob aquela construção e, alguns 

metros a jusante, passava, esforçadamente, pela apertada garganta, 

rasgada no imponente maciço quartzítico conhecido como Portas de 

Ródão. Observámos então o cenário próprio de um fim de tarde com o 

Sol caindo no horizonte, mas iluminando, ainda, com característica cor 

alaranjada, as cristas mais altas dos azulados montes de Fratel, 

provocando violento contraste, ao gosto das pinturas impressionistas, 

mas prometendo um quente e soalheiro dia seguinte. 

O Tejo era ali um rio inserido em paisagem bem distinta daquela 

que eu conhecia, desde criança, aos pés de Lisboa. Do alto da colina do 

Castelo de São Jorge, onde me levavam a passear, o seu estuário parecia 

imenso, largo e a perder de vista, cruzado por numerosas embarcações. 

I,TRODUÇÃO 
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Mas o Tejo que eu agora via era, também, bem diferente daquele das 

férteis lezírias ribatejanas, que não deixava de me ser familiar. 

Recordei curta passagem da Geografia de Estrabão, onde se 

descreve o maior rio peninsular como vindo da Celtiberia e diz-se correr 

entre Vetões, Carpetanos e Lusitanos, até ao pôr-do-sol, no Extremo 

Ocidente do Mundo de então.  

À noite, no café da velha Pensão Castelo, no Porto do Tejo e bem 

próxima do rio, onde nos alojaríamos durante meses, conheci o Francisco 

Ribeiro Henriques, jovem rodanense apaixonado pela história e tradições 

da sua terra. Ouvi histórias sobre gigantes, de amor e/ou de guerra, entre 

mouros e cristãos, sobre a passagem dos Franceses, a custosa emigração 

para a Europa rica, usos e costumes locais e, claro, das recentes 

descobertas de arte pré-histórica. 

Pela manhã, não muito cedo, fomos, com o hoje Professor da 

Universidade do Minho, Francisco de Sande Lemos e com o bem 

conhecido historiador de arte, Professor da Universidade de Lisboa, Vítor 

Manuel Serrão, ambos então tal como eu, estudantes universitários, 

primeiro no meu automóvel Peugeut 404 e depois de há muito deixarmos 

estradas e caminhos, de atravessarmos campos abertos ou até pequenas 

linhas de água, a pé, por encostas íngremes que pareciam não ter fim, 

calcorrear a foz do rio Erges. Neste afluente da margem direita do Tejo, 

junto à fronteira com Espanha, deveríamos confirmar a existência de 

gravuras rupestres, de que tinham dado notícia pescadores. Após 

extenuante jornada, onde de certo modo fui posto à prova, embora com 

resultado infrutífero em relação aos possíveis objectivos pretendidos, 

seguida de almoço campestre e frugal, mas mesmo assim reconfortante, 

deslocámo-nos ao sítio do Cachão do Algarve, que havia sido 

recentemente identificado e ainda não completamente explorado. 

Nova caminhada, através de área planáltica e, como que por 

encanto, surgiu-nos repentinamente uma paisagem deslumbrante, pelo 

alcantilado e altura das encostas, pelo rio que ali alargava, onde ainda se 

reconheciam os restos de antiquíssima azenha, tal como da respectiva 

caldeira, e se observava a cachoeira que deu origem ao microtopónimo 

pelo que o lugar era conhecido. 

Não foi difícil, mesmo para quem então se iniciava nas tarefas de 

campo dos estudos de arte rupestre, descobrir novas rochas decoradas, 

naquele ambiente natural que parecia ter parado no tempo, quase sem 

sinais de antropização moderna. De facto, na zona mais larga do rio, onde 

melhor se ouvia característico murmurejar das águas, afloravam extensas 

bancadas sub-horizontais de xisto avermelhado, polido pela contínua 

passagem das cheias e brilhante devido à incidência dos fortes raios 

solares, nelas se reconhecendo, sob os nossos pés, centenas ou talvez 

milhares, de impressionantes gravuras. 

Aquelas figuravam animais de variadas espécies e dimensões, a 

par de homens ou de divindades, naturalistas ou esquemáticos, e de uma 

imensidade de figuras geométricas, associadas ou sobrepostas, tudo mais 

ou menos gasto pela erosão fluvial. 

A identificação das figuras gravadas nos painéis fazia-se a um 

ritmo impressionante, surgindo, quase que por todo o lado, imagens 

isoladas, pequenas cenas ou composições complexas, de significado 

desconhecido, cuja interpretação a partir de então, constituiu desafio 

ainda não integralmente resolvido.  

Ali encetámos a grande aventura que tem sido o estudo de 

enorme ciclo de arte rupestre, facto histórico que constitui testemunho 

directo das sucessivas populações que expressaram, do modo mais 

sensível, como é próprio das manifestações artísticas, o seu sentir, 

diferentes ideologias ou outros aspectos próprios da sua dinâmica 

cultural. 

A que momento histórico pertenceriam as gravuras, quem as fez e 

porquê, foram as clássicas questões que nos ocorreram. No entanto, 

surgiam-nos outras problemáticas, como se tal acervo confirmaria a 

espécie de  axioma da  Pré-História, como  lhe  chamou  E.  Anati  (1960, 

2 



 

  

▲ Cachão do Algarve. Vista de nordeste (R III/72-8). 
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que faz das suas manifestações artísticas uma expressão da religião. 

Constituiriam as sequências de tradições religiosas o suporte das 

manifestações artísticas pré-históricas, conforme defendeu A. Leroi-

Gourhan (1973a, p. 28)? Contrariam este raciocínio casos, em sociedades 

etnográficas, em que a arte rupestre não é reflexo de actividade religiosa, 

mas decorre de razões ligadas à vida quotidiana, designadamente tendo 

carácter pedagógico ou memorativo, servindo ao registo ou narração de 

factos (Anati, 1960, pp. 694, 695). De qualquer modo, era pertinente 

relembrar as palavras do historiador de arte, H. Read (1973, p. 13), 

universalmente reconhecidas: “'enhum tipo de actividade humana dura 

tanto como as artes plásticas, e nada do que sobrevive do passado é tão 

valioso para compreender a história da Civilização”. 

Encontrávamo-nos, pois, perante excelente exemplo de 

comportamentos, de carácter conceptual e estético, em significativo 

sector do curso médio do maior rio peninsular, tanto a montante como a 

jusante do acidente natural denominado Portas de Ródão. As rochas 

contendo gravuras agrupavam-se em diferentes núcleos, ou zonas, onde a 

sua densidade era maior, mas integrando enorme conjunto de santuários, 

hoje genericamente conhecido como complexo de arte rupestre do Vale 

do Tejo. 

Tinha então decorrido bem mais de um século sobre as primeiras 

descobertas científicas de arte pré-histórica, o bastão em haste de rena, 

com decoração geométrica de Salève (Suíça), surgido em 1833, e o 

fragmento de osso, com duas corças gravadas, de Le Chaffaud (Vienne), 

aparecido em 1834, descrito por Brouillet e atribuído aos Celtas (Leroi-

Gourhan, 1973a, p. 25). 

Como qualquer outro investigador, temos noção de nos 

encontrarmos inseridos em quadro ideológico-cultural que nos limita, 

mas também, no trabalho agora apresentado, poderíamos ter ido mais 

longe, para lá dos registos fiáveis e das interpretações a que eles nos 

conduziram. 

Todavia, o enorme conjunto de informação que reunimos, e a 

partir da que se encontra disponível, como, sobretudo, os decalques 

precisos das gravuras, servirão ao trabalho de muitos outros 

investigadores, residindo neste aspecto uma das principais virtudes do 

presente trabalho. 

Estamos conscientes que os nossos modelos interpretativos 

poderão ser revistos, talvez mesmo substituídos por outros, conforme o 

desenvolvimento teórico futuro e o surgimento de nova informação 

empírica, aliás de acordo com o próprio conceito de Ciência. 
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CAPÍTULO I 
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O complexo de arte rupestre do Vale do Tejo, que se calcula contar com 

cerca de 10.000 gravuras, localiza-se no Centro-Oeste da Península 

Ibérica, correspondendo ao bordo poente do Maciço Mesetenho. Ele 

distribui-se por cerca de 70 km ao longo do curso médio do Tejo, das 

confluências do Erges à do Ocresa, e ainda por estes seus dois afluentes, 

tal como pelo Sever. Não obstante, as áreas com maior concentração de 

gravuras situam-se em sector com 30 km de extensão, em zonas 

próximas das chamadas Portas de Ródão, tanto a montante como a 

jusante daquele monumental acidente natural, com importância na antiga 

sacralidade da zona. 

Sob as vertentes, inclinadas e agrestes, de ambas margens do Tejo 

encontravam-se, pouco acima do nível médio das suas águas, estreitos 

terraços onde se descobriam, descarnadas pelo rio, plataformas sub-

horizontais, por vezes desenvolvidas, assim como campos de blocos 

rolados, espalhados caoticamente, de todas as dimensões, de rijo xisto 

grauváquico. 

São algumas daquelas rochas, polidas pela erosão fluvial, 

oferecendo as superfícies, de cor castanha em tons variáveis de azulado a 

vermelho, que serviram de suporte à percussão directa ou indirecta, de 

artefactos líticos, de quartzo, quartzito ou metálicos, a uma escassa dúzia 

executada através de incisões filiformes, outras por abrasão e a algumas, 

raras, que utilizam mais do que uma de tais técnicas. 

Aquela imensa documentação distribui-se por doze estações, ou 

áreas onde a sua densidade é maior, por vezes com 1 km de extensão e 

mais de 200 rochas gravadas. 

 

 

Cerca de 90% das gravuras que constituem a arte do Vale do Tejo 

encontra-se hoje submersa pelas águas das albufeiras de quatro 

barragens; Alcântara, Cedillo, Fratel e Ortiga/Belver. 

O acervo iconográfico, embora hoje esmagadoramente situado 

em território português, fazendo parte dos concelhos de Mação, Nisa, 

Vila Velha de Ródão, Castelo Branco e Idanha-a-Nova, estende-se 

também pelos territórios cacerenhos, designadamente nas margens 

espanholas dos rios Erges e Sever, tal como no Tejo internacional. 

O estudo que agora se apresenta incidiu sobre mais de seis 

milhares de gravuras, ou seja, talvez mais de metade das que se calcula 

terem existido. 

I.1. TESTEMU,HOS E QUESTÕES 
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Os núcleos de superfícies gravadas que podem ser observadas, 

sobretudo durante o Verão, quando as águas fluviais baixam, situam-se 

em dois sectores do rio Tejo, imediatamente a jusante da barragem de 

Cedilho (São Simão) e um pouco a jusante da barragem de Fratel, em 

Gardete e junto à foz da ribeira de Figueiró, tal como núcleos localizados 

ao longo de ambas margens dos rios Erges e Ocresa. 

Também algumas rochas decoradas somente com covinhas, que 

sugerem ocupar posições limítrofes em relação às áreas de maior 

concentração de gravuras do complexo tagano, como as da ribeira da 

Parcana, das margens do Ocresa, dos arredores de Nisa, Chão da Velha e 

Fratel ou a da ribeira da Ferradura, podem ser observadas. Elas parecem 

anunciar o santuário e fazerem a introdução, ou a iniciação, ao seu 

espaço, como acontece em outros locais congéneres.  

Conjuntos artísticos rupestres, como os do Vale do Tejo, 

constituem apenas parte perene de complexas práticas sócio-religiosas, 

dado que a gravação de imagens poderia ser acompanhada ou 

complementada em figuras evanescentes, ou seja apenas pintadas mas, 

também por diferentes actividades, como a música, cânticos, danças, 

performances diversas, refeições ou de outros aspectos rituais, cujas 

evidências desapareceram, dada a sua efemeridade. 

Não raro as actividades sócio-religiosas expressam-se mesmo 

através de comportamentos desprovidos de expressão plástica, conforme 

acontece entre a maioria dos Pigmeus da África Central, mas que 

utilizam para tal a arte vocal, compondo extensas polifonias, que 

evoluem com o tempo, servindo-lhes a algumas performances. 

 Mas será que a continuidade histórica é capaz de perpetuar 

algumas antigas tradições sociais e culturais, que mesmo adaptadas a 

novas condições históricas não deixariam de exercer a sua influência, 

conforme propôs o historiador de arte e filósofo M. Raphaël (1986,        

p. 163)? 

Descolando daquela perspectiva importa equacionar se 20.000 

anos de arte paleolítica ou as gravuras de conjunto artístico como o do 

Vale do Tejo devem ser entendidas e estudadas, em termos simbólicos, 

como um único sistema sincrónico e tidas como uma grande unidade, 

conforme as abordagens de M. Raphaёl, de A. Leroi-Gourhan e da 

maioria dos pré-historiadores? 

A evolução que a informação empírica disponível sobre a arte do 

Vale do Tejo evidencia, mesmo para o observador menos atento, reflecte 

a presença de diferentes sistemas de signos, apesar das heranças 

inevitáveis, do mesmo modo que o alfabeto latino que agora usamos, é 

herdeiro do romano e este do etrusco, que o adoptou do sistema grego, 

com claros ascendentes no fenício. Por outro lado, hoje não seria 

cientificamente aceitável repudiarmos a nossa herança biológica ou 

genética, seguida ao longo de cadeia com 3.000.000 de anos, pelo que 

não nos parece extraordinário reconhecermos idêntica herança cultural, 

através dos grandes paradigmas da Humanidade e dos comportamentos 

neuropsicológicos, principais responsáveis pela arte rupestre, dada a 

demonstrada universalidade do sistema nervoso central. 

Conforme escreveu M. Eliade (1976, pp. 7, 17), “Importa não 

confundir a “idade” de uma concepção religiosa com a data do primeiro 

documento que a atesta”, pelo que muitas construções mitológicas, 

registadas na Antiguidade ou ainda em religiões actuais, podem ter 

origens muito remotas, em tempos pré e proto-históricos.  
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Aceitamos que nenhuma obra de arte contém em si mesma a sua 

interpretação, dependendo esta da inserção social, pelo que o seu estudo 

endógeno deve ser completado com o “método etnográfico” (Laming-

Emperaire, 1962, pp. 163, 289). 

Todavia, não devemos incorrer em comparativismos mais ou 

menos sumários que A. Leroi-Gourhan (1971, p. 4) reputou de estagnar a 

imaginação científica, não permitindo criar os mecanismos tendo em 

vista evidenciar e controlar os testemunhos chegados até nós, conforme 

ele tentou fazer em relação à arte paleolítica. 

A compreensão do passado, como o desenvolvimento de qualquer 

Ciência, não é linear, apresentando mutações, tal qual os organismos 

enquanto vivos ou depois de mortos, quando sujeitos aos fenómenos 

tafonómicos. 

As problemáticas que envolvem o estudo da arte do Vale do Tejo 

são, em nosso entender, de carácter cultural. As suas imagens constituem 

“textos”, produzidos pelo sistema cultural e as variações que nelas 

ocorrem devem-se às diferentes tradições ou unidades culturais que se 

cruzam naquele espaço, nele são reinterpretadas e mais ou menos 

utilizadas (Layton, 1985, p. 434). 

Melhor que os utensílios ligados à materialidade das actividades 

de subsistência, gravuras, pinturas, relevos e esculturas pré ou proto-

históricas, são por excelência, definidores de cultura, revelando-nos, 

principalmente, a capacidade de abstracção do espírito humano, a 

conceptualidade e a linguagem que explicaria o seu significado, a par das 

preocupações de carácter existencial dos nossos antepassados, no que 

concerne à sua identidade e ao mundo onde se inseriam (Marshack, 1976, 

p. 280; Anati, 2001, p. 525). 

O antropólogo V. Turner (1974, p. 3), estudioso da vida dos 

símbolos nos processos rituais, deixou bem claro que a religião e a arte, 

quase sempre interligadas, não decorrem de atitudes simplistas, embora 

algumas populações possuam técnicas rudimentares em relação às 

nossas, concluindo que a “vida imaginativa e emocional do Homem é 

sempre, em qualquer lugar, rica e complexa”. 

A investigação paleoetnológica, desde cedo determinou que os 

testemunhos de arte pré-histórica constituem, porventura, as mais 

perduráveis evidências de práticas sócio-religiosas complexas (cultos, 

ritos, magias, iniciações, …), podendo resultar de motivações 

multivariadas, conduzindo, não raro, à criação de extensos santuários 

rupestres, em grutas, abrigos ou ao ar livre, nas margens dos rios ou nas 

penedias serranas. Eles correspondem a registos de um tempo em que 

não existia escrita, assim se memorizando ideias e legando mensagens 

gráficas. Estas são hoje certamente difíceis, senão mesmo impossíveis de 

decifrar dado, até, o aspecto metafórico de muitas, pelo que seria de 

rejeitar ou pelo menos de acautelarmo-nos em relação às interpretações 

puramente narrativas. O que significará, por exemplo uma representação 

masculina ou feminina, da arte do Vale do Tejo? E um bucrânio? E tantas 

outras imagens? 

Dado que as acções humanas foram bem situadas, tanto no tempo 

como no espaço, e no presente caso produziram evidências materiais com 

características específicas, não nos parece despiciendo que, a partir da 

sua valorização etnológica, possamos considerar, no sentido childeano 

(Childe, 1974, pp. 14, 15), uma Cultura do Tejo. 

Aquela deverá corresponder a sociedade com contornos 

históricos bem definidos e caracterizada por ser responsável pela 

produção das gravuras, ao longo de milénios. Ou será que elas traduzirão 

a existência de uma “civilização”, como E. Anati defendeu para o 

Valcamónica, ao tentar reconstruir o passado, de uma região e das 

comunidades humanas que a frequentaram ao longo de milénios, através 

da arte rupestre? 

Na verdade, a diacronia da evolução humana, em todas as suas 

vertentes, pode melhor conhecer-se através da arte rupestre do que pela 
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maneira de talhar a pedra, pelas formas e decorações das cerâmicas ou 

pelo modo de sepultar os mortos. 

Artefactos simbólicos e imagens gravadas e/ou pintadas detêm a 

particularidade de não serem explicáveis devido à sua utilidade primária, 

como os artefactos e as construções, mas sim através do contexto cultural 

que envolve a vida cognitiva. 
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O trabalho agora apresentado visa a compreensão da denominada arte do 

Vale do Tejo ou, melhor, das sucessivas sociedades que a produziram. 

Consideramos que tais testemunhos traduzem valor ritual e 

expressam diversas vertentes da actividade humana pretérita, 

designadamente do mundo sócio-religioso. Assim, pretende-se realizar 

balanço crítico da evolução da investigação daquele acervo, efectuar a 

análise dos documentos chegados até nós, directa ou indirectamente, 

através de suportes variados, e procedermos à sua interpretação ou 

hermenêutica. Esta inclui a caracterização crono-estilística e funcional, 

integrada com o espaço onde aquele acervo foi criado, procurando-se, 

por fim, abordar os contextos económicos e a estrutura social das 

comunidades responsáveis pela sua existência, tal como os seus aspectos 

ideológicos.  

Importa afirmarmos que este estudo não responde apenas a 

solicitação académica, mas antes a espécie de compromisso que a nós 

mesmo fizemos, mas também a muitos que connosco trabalharam na arte 

do Vale do Tejo. 

Desde logo entendemos que eram as superfícies contendo maior 

número de gravuras, nomeadamente pictogramas e ideogramas, como 

possuindo mais relações estratigráficas, que melhor nos informariam, 

tanto sobre os aspectos cognitivos, como económicos e sociais, ou 

tecnológicos, das comunidades que produziram aqueles vestígios. 

Impunha-se tentar perceber, entre muitas outras coisas, se nos 

encontraríamos perante verdadeiros palimpsestos, onde as sobreposições 

poderiam ter significativo valor cultural e cronológico, na linha de 

investigação de que H. Breuil foi pioneiro, se aquelas seriam fruto de 

intencionalidade e expressariam significado cognitivo, conforme as 

teorias estruturalistas, seguidas por A. Laming e A. Leroi-Gourhan, ou se 

estaríamos perante ambas concepções. 

A apropriação cultural de artefactos ou imagens produzidas por 

outros, por vezes com acentuada diacronia, pode responder a diversos 

propósitos (Heyd, 1999, pp. 452, 453). 

Conforme antes mencionámos, a questão cronológica é a que 

primordialmente se coloca quando observamos, pela primeira vez, um 

artefacto, uma construção ou uma imagem, não sendo muitas vezes fácil 

de avaliar. Para A. Leroi-Gourhan os arqueossítios paleolíticos com arte 

rupestre teriam sido pouco frequentados e as produções artísticas seriam, 

sobretudo, sincrónicas. Não obstante, a visão mais universalista de E. 

Anati, permitiu-lhe detectar que os santuários rupestres, tanto paleolíticos 

como ulteriores, ocupavam zonas periféricas dos mundos quotidianos, 

pré e proto-históricos, como, no geral, demonstram larga diacronia. Aliás, 

a vida e evolução de qualquer comunidade humana, a sua história, só se 

entende a partir da projecção no tempo dos seus testemunhos. 

Mesmo a hipótese menos optimista não deixaria de considerar o 

acervo artístico tagano como sistema orgânico e codificado, de 

comunicação não verbal que, apesar das propostas para o seu 

entendimento, talvez nunca cheguemos totalmente a compreender. E não 

foi por acaso que H. Breuil (1933, p. 4) com a sua reconhecida imensa 

sabedoria deixou registado, na introdução à sua magnífica obra Les 

Peintures Rupestres Schèmatiques de la Peninsule Ibérique: “Se isto não 

é ainda escrita, é pelo menos «a página antes desta».”  

I. 2. OBJECTIVOS DO PRESE,TE ESTUDO 
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No Vale do Tejo, numerosas figuras de carácter geométrico 

sugerem sistemas de relações, sendo perceptível que, por exemplo, 

muitos círculos se associam a imagens pré-existentes, quase parecendo 

que isoladamente não possuíam significado. 

Interessa àquela questão a chamada de atenção que fez há alguns 

anos atrás I. Hodder (1987, pp. 2-5), para dois importantes conceitos 

criados pelo estruturalismo: o sintagma e o paradigma. O primeiro 

respeitando às regras de combinação entre itens, ou símbolos, associados 

com outros conjuntos de itens, e o segundo atendendo às diversas 

alternativas ou diferenças nelas observadas. Os signos inter-relacionam-

se através daqueles dois eixos (sintagmático e paradigmático), pelo que o 

simbolismo “descreve forma particular de relacionamento associativo”, 

tratando-se de conceito puramente conceptual (Layton, 1985, p. 436). 

Importa igualmente ao nosso estudo a recente investigação na 

área da neuropsicologia, dos estados de consciência alterada, entre 

xamãs, produtores de arte, de diferentes continentes, oferecendo 

contributos que não podemos esquecer, dada a identidade entre o sistema 

nervoso humano dos homens pré e proto-históricos e o dos actuais 

(Lewis-Williams, 2002). 

Insere-se nesta problemática, o facto de Max Raphaël (1986,      

p. 79) ter, impulsionado pouco mais do que pela intuição, identificado as 

obras de arte do Paleolítico com as contemporâneas, em termos 

intrínsecos, e a estrutura espiritual dos homens de então à nossa. É 

possível que a lição de Franz Boas (1858-1942), o fundador da escola 

antropológica americana, se tenha reflectido naquele autor, como no 

pensamento de muitos arqueólogos, quando escreveu “(…) cada 

indivíduo numa sociedade «primitiva» é um homem, uma mulher, uma 

criança, da mesma espécie, com o mesmo modo de pensar, sentir e agir 

que qualquer homem, mulher ou criança da nossa própria sociedade.” 

(Boas, 1996, p. XIV). 

Com a ambição que é própria a todos os investigadores, 

tentaremos passar das descrições e do exercício empírico para a 

conceptualização teórica que permita abordar o entendimento do 

passado. Coleccionar factos, mais ou menos objectivos, apesar de 

fundamental em qualquer investigação e importante para quantos se 

queiram debruçar sobre o mesmo tema, deve induzir explicações e 

permitir alcançar as razões mais profundas que levaram à produção de 

tão diversificados como intrigantes testemunhos, conforme os que 

constituem a arte do Vale do Tejo. 

Apesar do paradoxo que o distanciamento cultural torna 

realidade, a sensibilidade estética é talvez a constante que mais une o 

produtor de tais imagens ao investigador actual, muito embora não 

tentemos abordar os aspectos relacionados com apreciações qualitativas 

das formas ou das composições. 

Vida espiritual, produção artística, actividades sócio-religiosas, 

rituais e religião foram, a partir de meados do século XX, quase 

considerados sujeitos tabu para a investigação arqueológica que se queria 

quantificável e submetida ao racionalismo estrito e à disciplina das 

ciências exactas, encarando-se com desconfianças, e até algum 

descrédito, quantos tentaram enveredar por outros caminhos, 

ultrapassando a materialidade dos factos. Neste contexto A. Leroi-

Gourhan (1973a, p. 79) escreveu: “(…) a imaginação é o fundamento do 

trabalho científico; não podemos disso escapar, mas o primeiro uso que 

se deve dela fazer é para imaginar os meios materiais de lhe conferir 

limites razoáveis.” 

Hoje sabemos que os testemunhos artísticos, tanto pré-históricos 

como das sociedades etnográficas actuais, referem os grandes mitos 

criadores, as explicações da vida e da morte, a regeneração periódica, o 

entendimento do mundo transcendente ou tentam perceber o Universo e 

os fenómenos naturais, os comportamentos dos animais e dos humanos, 

como o estreito relacionamento entre estes últimos e a Natureza. Mas foi, 
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apenas, durante a Renascença que os humanistas conceberam o Homem 

como centro do Universo, passando de “histórico” a “operacional”, nas 

palavras de P. Francastel (1973, p. 7), deixando de nele se inserir como 

outro qualquer elemento da Natureza. 

Se, por um lado, o enorme desenvolvimento tecnológico 

experimentado nos últimos séculos não correspondeu a igual crescimento 

intelectual do homem moderno, como bem reparou M. Eliade (1976,     

p. 14), não nos distanciando substancialmente dos nossos antepassados 

do Paleolítico Superior, cujo cérebro era exactamente igual ao nosso, por 

outro lado, a Etnografia tem vindo a demonstrar a integração das crenças 

das sociedades ditas primitivas em vasto sistema cosmogónico, onde o 

mundo material se encontra unido ao espiritual e onde qualquer indivíduo 

inclui o sistema social (Lhote, 1968, p. 289). E não é sem claras reservas 

que a nossa sociedade aceita o “dogma da evolução cultural” (Lommel, 

1970, p. 47). 

Algumas de tais civilizações, com estados de desenvolvimento 

tecnológico semelhante aos do Paleolítico Superior, “constituem de 

algum modo, «fósseis vivos» ”, como lhes chamou M. Eliade (1976,       

p. 35). 

As nossas limitações à interpretação do passado são muitas, 

bastando relembrar as sábias palavras de C. Lévi-Strauss: “Contra o 

teorizador, o observador deve sempre ter a última palavra, e contra o 

observador, o nativo”. Como é óbvio, no que concerne o nosso objectivo 

de estudo, falta-nos, irremediavelmente, aquele último; embora capaz de 

manipular o xadrez social, conforme a sua ideologia e os interesses 

pessoais. É o “informador cromagnoide” de H. Lhote (1968, p. 289) e 

que “se far-se-á eternamente esperar”, pelo que para este investigador, 

como para nós, levantar problemáticas é bem diferente de as tentar 

resolver, sendo esta, de facto, a questão essencial do ofício do historiador. 

E é este o desempenho que tentaremos assumir. 

A. Laming-Emperaire (1962, p. 7) escreveu, em relação à arte 

rupestre, que às tarefas de levantamentos e classificação dos documentos 

se seguiria o trabalho do historiador, certamente criativo, e em que a 

reconstrução do passado dependeria da personalidade, época e sistema 

cultural em que a investigação ocorria. 

 
 

 
  
▲ Cachão do Algarve. A “grande rocha”. Aspecto geral (R 3/72-10). 

▲ Cachão do Algarve. A “grande rocha”. Pormenor (R 3/72-11). 
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O sucesso de qualquer investigação depende, substancialmente, dos 

métodos nela usados e do poder criador ou de conceptualização de quem 

a dirige. Os métodos não são, pois, coisas abstractas, que se desenvolvem 

por si, mas, processos de aquisição de conhecimentos que devem 

adequar-se às finalidades que a construção teórica exige. Para D. Lewis-

Williams (2003, p. 9), a quem muito se deve novas perspectivas de 

abordagem à arte pré-histórica, “O método é o melhor modo de 

argumentação utilizado por um investigador para chegar a formular 

uma explicação”, postulado com o qual concordamos, pelo que se deve 

individualizá-lo das técnicas usadas para alcançar as desejadas 

conclusões convincentes. Alguém disse um dia que os arqueólogos 

primeiro procuravam convencer-se e depois convencer os outros, dos 

seus argumentos e interpretações, prática que julgamos ser comum a 

qualquer produção intelectual. 

Não devemos esquecer, conforme defendeu Max Raphaël (1889-

1952), precursor dos princípios de organização interna da arte paleolítica, 

onde as diversas figuras corresponderiam a “unidades de significação” no 

interior dos dispositivos iconográficos, que “Em cada disciplina começa-

se por hipóteses – ou, para falar subjectivamente, por intuições – e o 

dever do homem de ciência, ou de gerações de sábios, é evidentemente 

de verificá-las. Uma ciência sem intuição não é senão que uma estúpida 

enumeração de chamados factos que, na medida em que não são 

compreendidos, não constituem dados mas factos petrificados.” 

(Raphaël, 1986, p. 118). Foi ainda M. Raphaël (1986, p. 134) quem 

primeiramente entendeu a importância de todas as manifestações 

iconográficas e não só daquelas reconhecíveis pelos investigadores, ou 

seja com protótipos na Natureza, como as representações de homens ou 

de animais, tendo escrito: “Todo o elemento gráfico visível deve ser 

reproduzido, por respeito pelos artistas paleolíticos, mas também pelos 

pré-historiadores do futuro, porque a sua sagacidade e os seus 

conhecimentos mais profundos permitir-lhes-ão, certamente, entender os 

seus significados, onde a geração do descobridor não os soube 

reconhecer”. Este importante aspecto preconizou mudanças de atitudes e 

metodológicas, ainda nem sempre seguidas no estudo da arte pré-

histórica. 

A arte, e nomeadamente a arte rupestre, resulta de um acto criador 

de valores através de formas que decorrem dos conteúdos ideológicos e 

culturais das sociedades. Ela reflecte não só as práticas sócio-religiosas e 

as crenças que lhes estão subjacentes, como permite reconstruir aspectos 

da componente económica, social, técnica e espiritual, das comunidades 

humanas responsáveis pela sua produção. Neste sentido, a variedade 

iconográfica e estilística devem ser interpretadas como metáforas 

ideológicas e elementos de caracterização diacrónica, das realidades 

sociais e culturais. 

Recordemos que nas sociedades não literárias a arte e, talvez, os 

rituais funerários, constituem os únicos registos dos seus aspectos 

mitológicos e da sua, por vezes, complexa vida cognitiva. 

Como não podemos interrogar os homens pré-históricos que 

gravaram nas margens do Tejo, sem que nós próprios tenhamos de dar as 

respostas, facto já mencionado e constatado por diversos autores, 

teremos, em termos metodológicos, de separar o que é documentação, ou 

informação empírica, do que são hipóteses de trabalho ou teorias 

explicativas e a sua demonstração (Leroi-Gourhan, 1973a, p. 31). 

I.3. METODOLOGIA 
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O estudo de acervo como o relativo à arte do Vale do Tejo deve 

percorrer as três etapas, ou níveis de conteúdo, já clássicas na abordagem 

de obras de arte e sistematizadas por E. Panofsky (1976, pp. 18, 24, 25) 

constando da descrição das formas, a fase pré-iconográfica, seguida pela 

análise iconográfica e, por fim, chegando-se à interpretação iconográfica, 

aos seus valores simbólicos ou conteúdos. 

A iconologia ocupa-se dos conteúdos temáticos ou o significado 

intrínseco das obras de arte, devendo distinguir-se do estudo da sua 

forma. Para Panofsky (1969, p. 28), a separação entre ”obra de arte” e 

“objecto prático” dependeria apenas, muitas das vezes, de uma 

“intuição”, cuja existência é difícil de inequivocamente determinar. 

Na abordagem à arte do Vale do Tejo, começou-se pelo registo e 

estudo exaustivo dos testemunhos disponíveis, tanto das gravuras ainda 

visitáveis e, portanto, de forma directa, como da rica informação 

recolhida ao longo de diversos anos de trabalhos de campo, onde 

participámos activamente, ou em campanhas que dirigimos, como as 

efectuadas, nos últimos anos, em Gardete e no rio Ocresa.  

O primeiro passo respeitou a compilação e recenseamento de 

todo aquele acervo documental, sobretudo a partir de centenas de moldes 

de gravuras hoje submersas pelas águas da albufeira da barragem de 

Fratel, de decalques directos por nós realizados, como de fotografias, 

diapositivos e outros dados, tendo em vista criarmos corpus descritivo, 

contendo os atributos julgados pertinentes e tão completo quanto 

possível, conducente a futuro banco de dados. Trata-se do registo do 

conteúdo temático primário da representação, da obra de arte, ou do 

“conteúdo objectivo da mensagem,” como lhe chamou A. Leroi-Gourhan 

(1974-75), aceitando-se que ao distinguirmos ou reconhecermos as 

imagens, iniciamos a sua interpretação (Laming-Emperaire, 1962,          

p. 165). 

O nosso objectivo centrou-se em recolher e utilizar todas as 

imagens gravadas e não exemplos ou amostragens reduzidas, como 

acontece em muitos casos e que chegam a pretender constituir sínteses, 

sem que a “segurança da quantidade seja adquirida” (Leroi-Gourhan, 

1973a, p. 31). Os mais de seis milhares da gravuras que estudámos e 

descrevemos constituem garante de amostragem significativa, da arte do 

Vale do Tejo, que se calcula, conforme antes mencionámos, conter cerca 

de 10.000 de tais testemunhos. 

Por outro lado, a selecção subjectiva de imagens, ignorando 

figuras tidas como pouco importantes, que transmitem o que é melhor 

reconhecível para certos autores ou ilustram determinados interesses 

específicos, não se coadunam com os estudos completos e sérios dos 

complexos figurativos pré-históricos. Todos os testemunhos 

iconográficos, da representação zoomórfica ou antropomórfica mais ou 

menos realista e de grandes dimensões, à pequena covinha ou ao 

conjunto de picotados dispersos, tudo deve ser tido em conta, integrando 

o mesmo processo de registo e análise, que se pretende exaustivo. 

Tais testemunhos, devem ser entendidos como unidades 

conceptuais, de imagens, suportes e localizações. Não nos esqueçamos 

que em algumas sociedades etnográficas acreditava-se que as imagens, 

gravadas, pintadas ou esculpidas, estavam como que adormecidas, nos 

blocos de madeira ou de pedra que lhes serviram de suporte, cabendo aos 

artistas apenas transmitirem-lhes o sopro vital, o que acontecia através 

das intervenções gráficas ou plásticas. 

Um segundo importante momento atendeu à análise iconográfica, 

capaz de reconhecer sucessões figurativas, associações, diacronias, 

estilos, temas ou conceitos, ou seja, o seu significado convencional. 

Todavia, importa não esquecer que a arte é um fenómeno duplo, porque 

teórico e intelectual, aliando conhecimentos do mundo espiritual, 

colectivo e/ou individual, com a imaginação e a habilidade, constituindo 

importante testemunho sociológico (Francastel, 1973, pp. 21, 32).  

A problemática relativa à cronologia assume em todo o discurso 

historiográfico especial significado, pelo que também em relação à arte 
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rupestre constitui uma espécie de autentificação da sua antiguidade, e daí 

grande importância intrínseca, legitimando a integração de tais 

testemunhos em contextos culturais específicos. A. Leroi-Gourhan 

(1973a, p. 31) reconheceu que a datação da arte rupestre constitui o 

“terreno mais espinhoso”, enquanto A. Laming-Emperaire (1962, pp. 7, 

8) referiu a indispensabilidade, no estudo da arte paleolítica, de 

determinar as sucessões estilísticas e técnicas, constituindo informação 

essencial à restante investigação, embora sublinhe que o fim último é 

tentar compreender os significados de tais testemunhos e não apenas 

coleccionar documentos. 

Também tentámos encetar a interpretação dos valores simbólicos 

veiculados pelos temas estudados e que constituem a mensagem própria 

daqueles testemunhos, de modo a permitir alcançarmos informações de 

carácter paleoetnológico e arqueomitológico, decorrentes da construção 

social. 

Importava detectar o(s) meio(s) produtor(es) e os destinatários 

das mensagens deixadas nas superfícies rochosas. Elas terão sido 

produzidas por um grupo social restrito, conforme acontecia nos meios 

monásticos medievais, ligados a elites políticas e com carácter mais ou 

menos secreto, e até iniciático, ou bem pelo contrário, constituiriam 

actividade generalizada a toda a comunidade? 

As interpretações dos documentos figurados ou ideofactos, que 

são as gravuras, assentaram nas analogias formais, com ecofactos e 

artefactos, procedentes de contextos arqueológicos, geográfica e 

culturalmente afins, ou em comportamentos hauridos em fontes 

históricas e antropológicas, não deixando de se proceder à comparação 

com factos etnográficos, ensaiando alcançar resultados fundamentados 

(Laming-Emperaire, 1962, pp. 9, 12). 

Tal como a arte móvel do Paleolítico Superior foi decisiva, 

sobretudo porque arqueologicamente contextualizada, para conferir 

cronologias, relativa e cultural, à grande arte parietal, também a arte 

mobiliar pós-paleolítica possui desempenho idêntico, relativamente à 

compreensão da arte rupestre sua contemporânea. 

Devemos ter em conta que ao demonstrarmos a existência de 

relações culturais, as correspondências devem ser específicas e respeitar, 

sobretudo, conceitos complexos ou invenções cuja origem independente 

seria difícil de explicar. 

Não nos esqueceremos de questionar se a arte reproduz os 

sistemas sociais, conforme teorizaram V. Turner (1967; 1974), Max 

Raphaël (1986) e V. Gordon Childe, ou outros pensaram para os rituais 

religiosos, em particular os funerários ou seja, importa determinar quais 

são os mecanismos de ligação entre a arte e o mundo quotidiano, como 

entre aquela e o inconsciente, reflectido nas visões, nos sonhos e nas 

efabulações. 

E. Anati, o arqueólogo europeu que mais trabalho tem dedicado 

ao estudo da arte rupestre, em âmbito universal, não deixou de elaborar 

alguns textos sobre os métodos de levantamento e estudo daqueles tão 

importantes testemunhos. 

Segundo aquele (Anati, 1976, p. 39), “A chave para compreender 

as figuras gravadas pelo homem pré-histórico, reside na nossa 

capacidade de diferenciar e analisar os seus pormenores (…)”, daí a 

importância em discernir formas, particularidades, atributos e variantes, 

em representações de seres vivos, de distintos artefactos e símbolos, tanto  

em termos figurativos como funcionais, nas vertentes representacional, 

económica ou  semiótica. A iconometria, ou seja o estudo morfológico, 

métrico e compositivo das imagens artísticas, constitui outra importante 

vertente da análise, que substituirá as abordagens generalistas. 

Para o autor acima citado, a metodologia a aplicar deve integrar 

quatro grandes momentos ou etapas. O primeiro dirigido ao tratamento 

da totalidade dos testemunhos, tendo em vista torná-los perceptíveis ou 

legíveis, o segundo respeita à sua documentação, através de decalques, 

fotografias, catalogação iconográfica, etc…, o terceiro à análise, nas 
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vertentes estilística, cronológica, etnológica e histórica e, o último, à 

elaboração da síntese, pois os documentos devem ser interpretados ou 

decifrados (Anati, 1968b; 1969; 1976a; 2003, p. 59). 

O mesmo arqueólogo confere especial importância à recolha de 

informação, designadamente à reprodução dos acervos figurativos, como 

à análise destes, aspectos que também consideramos fundamental, dado 

ser a fase onde assentará a construção/verificação de modelos, nossos ou 

de outros, tendo em vista abordagem histórica séria. E foi no âmbito 

desta conjuntura que E. Anati (1960, p. 36; 1976, pp. 15, 22) inventou o 

“método neutro”, para a melhor visualização de gravuras, situadas ao ar 

livre, primeiramente aplicado no Valcamónica e apenas com a coloração 

branca e depois com branco e negro, sendo conhecido, entre nós, por 

“método bicromático”. 

Aquele irá permitir a obtenção de decalques à escala natural, a 

partir da correcta observação de tais testemunhos, sobretudo os resultados 

das técnicas utilizadas na sua realização, os negativos ou linhas incisas, e 

mesmo os pormenores de menores dimensões. A diferença entre gravuras 

e os diversos acidentes dos suportes, que tanto tinham confundido 

investigadores anteriores, torna-se clara, podendo-se, até, seguir as 

sucessões de levantamentos que enformam linhas ou manchas, a sua 

orientação, os pontos de pausa e/ou troca de artefacto incisor, como de 

reavivamento da sua extremidade, chegando-se a deduzir se o 

operador/artista era dextro ou esquerdino (Anati, 1976, p.31). 

Perante certo tipo de suportes, frágeis ou muito absorventes, o 

“método neutro” não deve ser utilizado, devendo o trabalho de registo 

efectuar-se, durante a noite, com luz artificial rasante. 

Levantamentos micro-topográficos, efectuados através da 

estereofotografia e de laser, constituem actualmente processos 

imprescindíveis de registo, que se pretendem de excelência, permitindo, 

aqueles últimos, restituição volumétrica dos suportes decorados, tanto à 

escala natural como a outras dimensões. 

No prólogo à primeira grande síntese sobre o ciclo levantino de 

arte rupestre, o Professor A. Beltrán, começa por declarar: “O autor deste 

livro está convencido de que nos encontramos numa época científica em 

que é preferível a análise metódica às sínteses gerais, que, em muitos 

casos, não têm bases firmes em que apoiar-se” (Beltrán, 1968, p. 5). E na 

dedicatória com que nos haveria de obsequiar, muitos anos mais tarde, 

escreveu: “Com os meus quase 84 anos celebrados com uma conferência 

sobre o que não sei de “arte levantina”.” 

Os depoimentos do eminente investigador e homem de cultura 

aragonês não deixam de complementarem-se, pois se por um lado 

chamou a atenção para o óbice que constitui, ao desenvolvimento dos 

estudos de arte rupestre, a falta de documentação fiável e de análises 

precisas, por outro lado, percebemos que é sobre essa informação que se 

construirão os modelos interpretativos que o avanço da investigação irá 

sucessivamente aprofundar e recriar. 

Identificar, descrever e medir, tendo em vista comparar as 

semelhanças ou detectar as diferenças, técnicas e morfológicas, conduz à 

classificação, à criação de conjuntos que devem traduzir comportamentos 

humanos. Tanto as mesmas formas podem ter as mesmas funções, como 

a evolução tipológica deve corresponder ao desenvolvimento económico 

e social. 

Todos os estudos de sítios com arte rupestre, conforme ocorreu 

com a nossa intervenção em Gardete, devem iniciar-se pela prospecção 

exaustiva das superfícies decoradas, necessitando-se, em alguns casos e 

quando se trata de gravuras ao ar livre, de remover vegetação e terras ali 

depositadas ao longo dos milénios. Também se devem expurgar as 

superfícies decoradas, manualmente e com os cuidados necessários de 

modo a não afectarmos as gravuras, de líquenes, musgos e algas. Estes 

organismos vegetais desenvolvem actividade química e mecânica que 

danifica as gravuras, pois produzem, em contacto com a água, ácidos, 

carbónico e liquénico, que atacam as superfícies rochosas, tal como 
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desenvolvem raízes e radículas capazes de provocarem estalamentos e a 

fissuração daquelas. Em seguida as rochas podem ser lavadas com água 

corrente, no presente caso, com a mesma que ciclicamente as cobria. A 

etapa seguinte correspondeu à numeração dos painéis gravados, de 

montante para jusante, e das margens para o interior, método usado nas 

restantes estações rupestres do mesmo complexo artístico. 

Efectuou-se levantamento fotográfico, a preto e branco e com 

diapositivos coloridos, de modo a registar aspectos gerais das rochas 

decoradas, da sua integração ambiental, principal iconografia, 

associações e estratigrafias, tal como pormenores julgados com interesse 

para o seu estudo, presente e futuro. 

Obtivemos levantamento topográfico, a diferentes escalas, do 

sector da margem do Tejo onde se encontra a estação de Gardete, assim 

como corte transversal, pois julgamos que o correcto posicionamento das 

superfícies gravadas, entre si e em relação com o rio, constitui 

informação imprescindível para a sua compreensão. 

Tendo em vista conseguirmos a observação perfeita da totalidade 

das gravuras e conhecida a alta dureza e resistência dos xistos 

grauváquicos que bordejam o Tejo, capazes de permitir decalques 

directos e a utilização de método de visualização artificial, passámos à 

aplicação deste com colorantes inócuos (lactose e negro de fumo). Este 

procedimento teve ainda em conta o facto de, nos anos setenta do 

passado século, se ter ali usado o mesmo preparado, como de as rochas 

não serem absorventes e de ele desaparecer totalmente através de simples 

lavagem ou com as águas das chuvas invernais. 

Em Gardete, e antes em algumas rochas de São Simão e do 

Ocresa, procedemos, utilizando o método bicromático, ao decalque 

directo de gravuras, à escala 1/1, em plástico polivinilo transparente, para 

o êxito do qual também concorreu o facto das superfícies decoradas 

serem planas. Os documentos assim obtidos foram passados, a tinta-da-

china, para papel vegetal de 110 gr e, em seguida, reduzidos 

fotograficamente, com alta precisão, para acetato transparente, à escala 
1/5. Mais recentemente optámos pela digitalização, em alta resolução, a 

partir dos decalques em papel vegetal. Tanto as reduções em acetato, 

como fotografias e diapositivos foram também copiados para suporte 

digital, dada a sua mais fácil manipulação e arquivamento. 

Todavia, no decalque da maioria dos mais de seis milhares de 

gravuras estudadas recorreu-se aos moldes em látex, executados nos anos 

setenta do passado século. 

Verificámos que os decalques obtidos a partir dos moldes de 

látex, por comparação com os produzidos directamente dos originais, 

apresentam distorções assinaláveis. Estas ainda se acentuam em 

superfícies de grande tamanho ou possuindo micro-relevos significativos. 

Como os moldes não dispunham de armação rígida, e muitas 

vezes ficaram pouco espessos, tiveram tendência para perderem o relevo 

ou aplanarem, o que o método de arquivamento, sobrepostos ou 

enrolados em grupos, ao longo dos anos, ajudou a acentuar. 

Também verificámos que, com o decorrer dos anos, o látex vai 

contraindo e, portanto alterando as dimensões das gravuras nele 

registadas. A exposição dos moldes à luz solar causa-lhes graves danos, 

contraindo-os rapidamente e enrijecendo-os. 

Outro problema que afecta o estudo das gravuras, a partir dos 

moldes, concerne ao facto de quase sempre as grandes superfícies 

decoradas terem sido sub-divididas, em diversos sectores, perdendo-se a 

relação entre as diferentes gravuras, por se não ter registado o 

posicionamento daqueles. Em alguns casos raros, fotografias ou 

diapositivos ajudaram a reintegrar as imagens e composições. 

Também algumas gravuras não foram moldadas, por se ter 

considerado de nenhuma importância, como picotados dispersos, por não 

terem sido vistas pelos moldadores ou por se encontrarem encobertas por 

líquenes. Aliás, muitas rochas com líquenes foram moldadas sem serem 
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previamente limpas, pelo que tal procedimento inviabilizou o estudo 

correcto de muitas gravuras. 

Os limites dos moldes, mais uma vez devido a economizar látex e 

tempo, raramente coincidem com os bordos das rochas moldadas, 

perdendo-se, irremediavelmente, importante atributo, tendo em vista 

estudar a interacção dos suportes com os gravadores, as gravuras e os 

observadores. 

Quem não procedeu a levantamentos directos e não conheceu as 

rochas gravadas do Vale do Tejo, muito dificilmente poderá executar, a 

partir de moldes daqueles, decalques considerados fiáveis. Mesmo para 

quem possua grande prática no decalque de gravuras, quando o fizer 

através de moldes em látex, perder-se-á cerca de 20% da informação 

original. 

Nos levantamentos das rochas decoradas, directos, sobre moldes 

de látex ou fotografias à escala natural, registaram-se não só as gravuras, 

como, quando possível, os seus contornos precisos, e os principais 

acidentes que oferecem, como fissuras, estalamentos, fracturas, covinhas 

naturais ou, ainda, outros testemunhos da acção antrópica. Foram, 

também, anotadas tanto a inclinação das zonas centrais dos painéis, como 

as cores dominantes dos mesmos e outra informação considerada 

pertinente, designadamente a sua orientação. 

Nos decalques obtidos, os negativos correspondentes às gravuras 

apresentam cor negra, tendo-se figurado os contornos das rochas através 

de traço contínuo, com 1,2 mm ou 0,8 mm de largura, e as fissuras, tal 

como os estalamentos internos, através de linhas a cheio, em uma 

primeira fase, e ponteadas ulteriormente, executadas com ponteira de   

0,8 mm ou de 0,5 mm, conforme as dimensões dos suportes. 

Decalcar imagens pré-históricas é tanto reproduzi-las como 

interpretá-las, registando-as e percebendo a ordem de execução das 

linhas e das partes constituintes das figuras, afinal repetindo gestos 

fossilizados há milhares de anos. Este trabalho constitui etapa seminal, 

porque dele decorrem as análises tecno-estilísticas ou iconográficas, no 

sentido de alcançar os significados das obras em apreço. 

E. Anati (2003, p. 58), como muitos outros investigadores que se 

dedicam ao estudo da arte rupestre, entendem os levantamentos daquela 

em grandeza natural, através de decalque directo, como etapa 

incontornável à sua investigação, pois tais registos, para além da função 

de traduzirem realidades, que assim podem ser manuseadas, constituem 

leituras e interpretações de tais ocorrências, que nenhum outro tipo de 

registo substitui. 

Um dos passos principais da investigação, após a obtenção do 

decalque, constitui elaborar catálogo descritivo das gravuras detectadas 

em cada rocha, conduzindo ao registo de cada imagem, a partir dos 

elementos que intervieram na sua construção ou os atributos que se 

julgaram determinantes e, afinal, à comparação, criando-se corpus 

qualificado. Para E. Anati (2003, p. 31), o “(…) catálogo deve ser 

considerado como instrumento de pesquisa e de estudos comparativos 

(…)” que interessa à Cultura. 

O estudo das gravuras, tendo em vista a sua atribuição 

cronológica e cultural, assim como a interpretação corológica ou 

funcional, deve pautar-se por metodologia uniforme, servida por 

conceitos e descritores, claramente definidos, agrupados em grandes 

unidades analíticas, conforme adiante se enunciam e sobre elas se tecem 

algumas considerações. Todavia, não devemos esquecer, conforme 

escreveram diferentes estudiosos da arte rupestre, tanto a importância 

fundamental dos contextos que aquela integra como dos complexos 

figurativos de que cada imagem faz parte, residindo aí o seu significado. 

Para E. Anati (1970, p. 256), a figura isolada constitui como que uma 

palavra de uma frase, pelo que o seu sentido é necessariamente limitado, 

se tomada fora do seu contexto, enquanto J. D. Lewis-Williams (2002,   

p. 23), reafirmou que “o significado de cada representação reside no seu 

contexto”. 
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As formas adoptadas e os convencionalismos estilísticos 

reflectem a necessidade de tornar as imagens reconhecíveis e inteligíveis, 

tal como as mensagens ou significados que veiculam. Todavia, as 

diferenças existentes entre imagens antropomórficas esquemáticas, por 

exemplo, podem não ser sintomáticas de estruturas simbólicas complexas 

ou de valores polissémicos, integrados em rede de sinais, mas a resultante 

de prevalência do significado sobre o significando ou aspecto físico. Não 

raro, em contextos etnográficos, o grau de realismo das imagens 

encontra-se inversamente relacionado com a sua função simbólica. 

Não podemos esquecer que o significado das gravuras deve 

encontrar-se iniludivelmente ligado ao seu contexto, ao local e 

características das superfícies que lhes servem de suporte, como à 

Rocha 5 de Gardete. Decalque directo (A), que utilizou o método 
bicromático, e decalque obtido a partir de molde de latéx (B), executado 
em 1973. Observe-se, no segundo, a exclusão de imagens que o moldador 
não reconheceu, a falta de pormenorização geral e a ausência dos limites 
do suporte. 
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orientação e situação destas em relação a outras ou a acidentes naturais 

singulares, ao próprio rio que corre mais ou menos próximo, etc… No 

entanto, os nossos sistemas de registo podem não acautelar grande parte 

daquela informação, problemática com que, aliás, se debatem outros 

investigadores nesta área (Lewis-Williams, 2002,p.23), dado que a arte 

não é um fenómeno isolado fisicamente no espaço como se encontra 

ligada à complexa trama que constitui a vida humana, ao nível da 

estrutura social, económica, cognitiva ou cultural. 

O facto dos decalques das gravuras do Vale do Tejo, a partir das 

rochas decoradas ou dos moldes, ter sido apenas executado pelo autor do 

presente trabalho constitui elemento técnico não despiciendo, para o qual 

nos havia chamado a atenção E. Anati, aquando da sua visita em 1974 ao 

Vale do Tejo e como também refere N. Aujoulat (1987, p. 23). Na 

verdade, apesar daquela tarefa se restringir à reprodução fiel dos 

originais, existem sempre pequenas interpretações, a necessidade de criar 

códigos ou sistemas de anotação e de apresentação dos resultados, que 

assim não só contam com a necessária normalização, mas que sabemos 

traduzirem, de modo homogéneo, qualidades e defeitos de quem realizou 

o trabalho. A importância da continuidade metodológica aplica-se, pelas 

mesmas razões, à catalogação das imagens. 

Devemos registar que não só os decalques das gravuras, como 

todas as fotografias, desenhos ou mapas, cuja autoria não esteja indicada, 

foram por nós executados. 

Importa referir que optámos por traduzir para português todas as 

citações que transcrevemos, obtidas em obras escritas em diversas 

línguas. 

Em tempo de concluirmos este tema julgamos pertinente recordar 

as palavras de A. Leroi-Gourhan (1973a, p. 134) ao afirmar: “(…) o pré-

historiador é um historiador que não difere de outro senão pela natureza 

dos seus textos”. 
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II.1. DA DESCOBERTA AOS TRABALHOS RECE,TES 

 
Na última semana de Outubro, de 1971, Susana Rodrigues Lopes (hoje 

Susana de Oliveira Jorge), Francisco de Sande Lemos e Jorge Pinho 

Monteiro, então estudantes do Curso de História da Faculdade de Letras 

de Lisboa e membros do recém-formado “Grupo para o Estudo do 

Paleolítico Português” (GEPP), acompanhados por Maria de los Angeles 

Querol, licenciada em História, assistente de Pré-História da 

Universidade Complutense de Madrid, onde actualmente é professora 

catedrática, mas à altura bolseira em Portugal da Fundação Calouste 

Gulbenkian, e por Maria Helena Afonso, hoje conhecida cantora lírica, 

deslocaram-se à zona de Vila Velha de Ródão, tendo como finalidade 

avaliar o potencial arqueológico dos terraços quaternários sobranceiros 

ao rio Tejo, o que resultou na identificação de importantes jazidas 

paleolíticas. 

No domingo, dia 31 de Outubro, por sugestão de Paulo Caratão 

Soromenho, antigo discípulo de José Leite de Vasconcellos e sogro de 

Francisco de Sande Lemos, visitaram a zona sobranceira ao leito do Tejo, 

próximo da estação de caminho de ferro de Fratel, onde na companhia 

daquele etnólogo, que foi nosso professor de História, deveriam observar 

e, se possível, determinar a importância de “pedras escritas”, ou seja, de 

numerosas imagens gravadas no xisto de que aquele primeiro tinha 

notícia desde 1946. 

Segundo Caratão Soromenho, foi o fratelense José Coelho, então 

já falecido, que lhe chamou a atenção para a existência de tais figuras na 

data acima indicada, também confirmadas por Vítor Coelho Monteiro, 

primo daquele, e por Manuel Esteves, barqueiro e pescador, morador no 

Arneiro, bem conhecedor das pedras do rio e de muitas das gravuras 

nelas existentes. 

Na manhã referida, juntaram-se à esquipa de prospecção 

arqueológica, Caratão Soromenho, Vítor Coelho Monteiro e Manuel 

Esteves, que no sítio conhecido por Cachão do Boi, identificaram a 

primeira gravura, exactamente uma representação de auroque. 

Paulo Caratão Soromenho confessou ter momentaneamente 

acreditado na relação daquela imagem com o topónimo, ideia que 

abandonou perante a abundância de gravuras que se foram descobrindo. 

Na manhã seguinte continuaram as prospecções e os achados e, 

desde logo, se observou que tanto rochas junto ao Tejo, normalmente 

banhadas pelas suas águas, os localmente chamados arrifes, continham 

gravuras, como outras delas afastadas, os canchos. Também se observou 

que a técnica utilizada nas gravuras era a picotagem, embora com 

variantes significativas, ou que o reportório iconográfico era constituído 

por representações antropomórficas, zoomórficas e geométricas, 

existindo suportes com uma ou duas imagens e outros com mais de uma 

dezena delas (Soromenho, Serrão, Lemos, 1972).  

À equipa inicial juntaram-se Eduardo da Cunha Serrão e Vítor de 

Oliveira Jorge, em visita efectuada a Fratel de 26 a 30 de Novembro 

daquele mesmo ano, momento em que ocorreu a identificação de 

gravuras ao longo de cerca de 1500 m da margem direita do rio Tejo, na 

zona acima indicada. 

Perante a importância dos achados referidos, entendeu-se 

necessário proceder à prospecção sistemática das bancadas de xisto de 

ambas margens do Tejo, o que viria a acontecer, depois de obtida a 

necessária autorização para se proceder a trabalhos arqueológicos, junto 

da tutela, concedida com data de 13 de Janeiro de 1972. 
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Assim, campanhas realizadas de Maio a Julho de 1972, 

conduziram ao achamento dos sítios com gravuras, a jusante de Fratel. 

Canafechal, Cascalheira do Tejo e Chão da Velha foram 

identificadas, a 5 de Maio de 1972, pela equipa constituída por J. Pinho 

Monteiro, F. de Sande Lemos, M. de los Angeles Querol, V. de Oliveira 

Jorge e S. Rodrigues Lopes, trabalho que contou com preciosas 

indicações do Sr. Joaquim, pescador e barqueiro de Fratel. Silveira 

surgiria em seguida, tal como Gardete, onde apenas se observou uma 

rocha, em 25 de Junho, perto da confluência do Ocresa com o Tejo. 

Novas prospecções na zona de Gardete, em Julho do mesmo ano, 

conduzidas por V. de Oliveira Jorge, M. de los Angeles Querol,               

J. Ludgero Gonçalves, S. Rodrigues Lopes e J. Eduardo Mateus, 

descobririam novas gravuras.  

Ainda durante a campanha do Verão de 1972 verificou-se a total 

ausência de gravuras nos granitos que encontram os xistos e grauvaques 

na foz do Ocresa. 

A subida do nível das águas da albufeira da barragem de Fratel, 

então em estado adiantado de construção, fez a partir de 27 de Maio de 

1972, submergir os conjuntos de gravuras da Silveira e de Chão da Velha 

Jusante, tendo-se registado algumas de tais ocorrências apenas através de 

fotografias e de raros diapositivos. 

A exploração das margens do Tejo para montante de Fratel, até às 

Portas de Ródão, mostrou-se infrutífera e só em Junho de 1972, a 2,5 km 

daquele acidente natural, junto à foz da ribeira de Fivenco se detectaram 

novas rochas gravadas. Em Agosto de 1972, iniciou-se a grande 

campanha de prospecções, para nascente das Portas de Ródão, conduzida 

por Francisco de Sande Lemos e Vítor Manuel Serrão. 

 A 4 km das últimas descobertas mencionadas, identificou-se 

outra estação com arte rupestre, designada por Ficalho, próxima da 

confluência da ribeira com o mesmo nome no Tejo. 

Para montante daquelas últimos achados haveriam de surgir, 

zonas com assinalável densidade de gravuras rupestres, nos sítios do 

Cachão do Algarve, Lomba da Barca, Alagadouro e Cachão de São 

Simão, estas indicadas pelo Sr. Joaquim, de Fratel. 

Naquela data o Sr. Carepa, pescador residente em Perais e que 

tantas vezes nos atravessou o Tejo com a sua barca, também referiu a 

existência de sinais gravados nas rochas “ao pé da Erga” ou seja na foz 

do Erges, afluente da margem direita do Tejo.  

Em Setembro de 1972, equipa chefiada por F. de Sande Lemos e 

constituída por V. M. Serrão e pelo signatário, prospectou a zona de 

confluência do rio Erges com o Tejo, sem que, contudo, se tivessem 

detectado gravuras, talvez devido ao facto de as águas daqueles rios se 

encontrarem muito altas.  

Outra equipa de prospecção descobriu quatro painéis com 

gravuras frente à foz da ribeira do Ficalho, na margem direita do Tejo, em 

Dezembro de 1972 e, em Abril do ano seguinte, identificaram-se quatro 

outros, 500 m a montante da foz da ribeira de Nisa, na margem esquerda 

daquele rio. 

Podemos concluir que nos finais de 1972 se encontravam 

prospectadas ambas margens de sector do curso do Tejo, ao longo de     

40 km de extensão, entre a foz do Sever e a foz do Ocresa. 

Em Dezembro daquele ano numeraram-se as rochas decoradas 

das estações de Cachão do Algarve e de São Simão, pertencentes ao 

grupo das situadas mais a montante. 

Os trabalhos referidos foram primeiramente suportados por 

subsídio concedido, ainda em 1972, pelo Ministério da Educação 

Nacional (Serrão et alii, 1972, p. 64, 65; 1973, p. 159, 160) e, em 

seguida, no final daquele mesmo ano, pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, através do seu serviço de Belas-Artes, cujo director, o Prof. 

Artur Nobre de Gusmão, desde cedo muito se interessou pela arte do Tejo 

26 



 

e compreendeu a sua excepcional importância. Também a Companhia 

Portuguesa de Electricidade, responsável pela barragem de Fratel, 

concedeu diversos subsídios e apoio logístico aos trabalhos 

desenvolvidos, tendo-se obtido o apoio do Eng.º Licínio Vaz, responsável 

pela Direcção de Produção Hidráulica do Sul daquela empresa.  

Importa registar que despacho do subsecretário de Estado da 

Administração Escolar, datado de 13 de Janeiro de 1972, deu início ao 

processo de classificação do “complexo de arte rupestre do Vale do 

Tejo”, como Imóvel de Interesse Público. 

No ano seguinte (1973) foram descobertas, por equipa dirigida 

por M. de los Angeles Querol e F. de Sande Lemos, durante a Páscoa 

(Abril), gravuras no Tejo internacional, constituídas por uma dezena de 

rochas decoradas distribuídas ao longo de 6 km, na zona de Herrera de 

Alcântara, tratando-se dos vestígios de arte rupestre, junto ao curso do 

Tejo, situados mais a montante. Ainda em Abril de 1973, equipa de 

prospecção formada por V. M. Serrão e J. Eliseu detectaram as primeiras 

gravuras no rio Ocresa, na extremidade jusante de dispersão daquelas. Na 

mesma campanha os achados haveriam de ser alargados, totalizando duas 

dezenas de rochas gravadas, por V. M. Serrão, A. M. Baptista e o 

signatário. Este e J. Pinho Monteiro, acompanhados pelo Sr. António 

Castelo, proprietário da Pensão Castelo, no Porto do Tejo, onde a equipa 

que estudava a arte do Vale do Tejo de hospedava, reconheceram, ainda 

em 1973, a Pedra das Ferraduras ou de Nossa Senhora, na margem direita 

da ribeira com o mesmo nome, contendo, entre outros, petróglifos com 

aquela forma. J. Pinho Monteiro, V. M. Serrão e M. V. Gomes, 

prospectaram, em Setembro de 1974, parte da ribeira de Parcana, afluente 

da margem direita do Ocresa, tendo-se então identificado, a jusante da 

ponte da Ladeira, enorme afloramento com gravuras, a maioria das quais 

covinhas (Monteiro e Gomes, 1974-77). 

Foi também em 1974 que se descobriram as gravuras junto à foz 

da ribeira de Figueiró, a jusante da barragem de Fratel. 

Em Janeiro de 1974, F. Ribeiro Henriques transmite informação 

sobre a existência de gravuras no sector montante do rio Ocresa, sob a 

ponte de Ferrarias, edificada em 1969, que liga as povoações da 

Carapetosa e Ferrarias. Equipa constituída por aquele, J. Pinho Monteiro, 

Vítor Serrão, J. Vieira Pereira e o signatário confirmaram, no mês 

seguinte, a presença de núcleo formado por três painéis com gravuras de 

carácter geométrico, situado perto do pilar da ponte referida, na margem 

direita do Ocresa.  

Ainda no mês antes referido, o autor do presente texto e J. Pinho 

Monteiro, identificaram, na descida fronteira ao areal da Lomba da 

Barca, na margem direita do rio Tejo, conjunto formado por mais de duas 

dezenas de inscrições históricas, a mais antiga contendo a data de 1822, 

que devem registar cotas de grandes cheias, cifras correspondentes ao 

montante da passagem na barca ali existente e iniciais de antropónimos. 

Em Fevereiro do mesmo ano, acompanhámos Vítor Serrão na 

identificação de novo núcleo de gravuras a jusante da foz da ribeira de 

Ficalho e que passou a integrar a estação de arte rupestre com aquele 

topónimo. 

Os trabalhos de levantamento documental da arte do Tejo, 

seguindo vertentes essenciais (prospecção, topografia, moldagem, 

fotografia e fichas), que se inter-relacionavam, haveriam de arrancar, de 

forma sistemática e coordenada no Verão de 1972 e, sobretudo, a partir 

da Páscoa do ano seguinte, desenvolvendo-se campanhas no Verão 

daquele ano e em Novembro e Dezembro do mesmo, tal como de Janeiro 

a Abril de 1974, tendo o último dia de trabalhos da equipa oficialmente 

autorizada ocorrido a 11 daquele último mês. E apenas duas semanas 

depois, aconteceu a Revolução que devolveria a muito almejada 

Liberdade aos Portugueses, pondo fim a regime autoritário e anti-

democrático, a estúpida guerra fratricida e ao anacrónico domínio 

colonial português. 
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Prospecções ulteriores, na estação de São Simão em 1976, da 

nossa responsabilidade, de J. Pinho Monteiro e de R. Varela Gomes, 

conduziram à identificação de novas gravuras e à elaboração de 

decalques, tendo A. Martinho Baptista e M. Martins procedido a novas 

prospecções e a levantamentos naquele arqueossítio, tal como no Cachão 

do Algarve, em 1977 e no ano seguinte, no que foram coadjuvados por J. 

Ludgero Marques e F. Ribeiro Henriques. 

F. Ribeiro Henriques e J. C. P. Caninas (1980, p. 55), que 

connosco colaboraram, quando ainda muito jovens, nos trabalhos do Vale 

do Tejo efectuados nos inícios dos anos setenta, sendo actualmente 

arqueólogos de reconhecido mérito, registaram a presença de gravuras 

rupestres em Vale de Moinhos, na margem direita do rio Sever. Assim se 

confirma informação que dispúnhamos desde meados dos anos setenta, 

facultada pelo Dr. João Telo, de Nisa. 

Afloramento de xisto contendo cinco covinhas, situado perto de 

Vilas Ruivas e a sul da estrada que liga aquela povoação a Vila Velha de 

Ródão, foi dado a conhecer em meados dos anos oitenta, tal como outro, 

com uma centena daqueles mesmos motivos, localizado perto da estrada 

Fratel – Carepo, perto do ribeiro da Malaguarda (Henriques e Caninas, 

1986, n.os 106, 136). 

Outras rochas com covinhas, localizadas nos concelhos de Vila 

Velha de Ródão, Castelo Branco e Idanha-a-Nova, foram publicamente 

apresentadas nos inícios dos anos noventa, embora publicadas 

ulteriormente (Henriques, Caninas e Chambino, 1995). 

A. Martinho Baptista (2001) haveria de identificar representação 

de equídeo paleolítico no rio Ocresa no Verão de 2000, momento em que 

descobrimos novas gravuras no sítio de Gardete, algumas delas muito 

possivelmente daquela mesma idade (Bahn, 2000; Gomes, 2004, pp. 83, 

106, 109, 110; 2007a, pp. 85-88). 

Em 2007 e 2008, membros da Associação de Estudos do Alto 

Tejo, Francisco R. Henriques, João Carlos Caninas e Mário Chambino, 
▲ Inscrições na descida de Perais, frente à Lomba da Barca, datadas de 1881 e de 1936 (1974). 

28 



 

descobriram duas superfícies com covinhas com sítio da foz da Barroca 

do Pires, na margem direita do Tejo e significativo conjunto de gravuras 

na margem direita, a portuguesa, do rio Erges. 

Aquelas situam-se entre a foz da ribeira da Enchacana e zona 

frente à foz do Arroyo Boqueron, à distância de 2 km da confluência do 

Erges com o Tejo. As gravuras sinalizadas encontram-se em rochas ao ar 

livre dos sítios da Fainina, ribeiro das Taliscas, ribeiro do Salgueirinho, 

Tremal, ribeiro de Enchacana e Mansa, tal como em abrigo da Tapada da 

Foz. Mostram conjuntos de filiformes e imagens picotadas, 

designadamente figuras geométricas e antropomorfos esquemáticos, 

somando cerca de quatro dezenas de motivos (Henriques, Caninas e 

Chambino, 2008, pp. 4-6). 

Na margem esquerda daquele mesmo rio, que faz parte do termo 

municipal de Alcântara e da Província de Cáceres, foram identificadas 

seis superfícies decoradas e um abrigo, totalizando 52 motivos de 

carácter esquemático, por Luís Nobre (2008), em Dezembro de 2005 e no 

ano seguinte. 

Nos finais de 2009, F. R. Henriques e J. C. Caninas descobriram 

as primeiras pinturas em pequenos abrigos da crista quartzítica de Vila 

Velha de Ródão, correspondendo a motivos esquemáticos, de cor 

vermelha. 
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 “Limitámo-nos a recolher, exaustivamente, documentação que 

proporcione dados para futura investigação, dados por cuja perda 

seríamos justa e severamente acusados.” (E. da Cunha Serrão, em 

entrevista a A. Caires, Século Ilustrado, de 9.3.1974). 

 

O facto de grande parte da arte rupestre do Vale do Tejo, tanto 

identificada em 1971 e 1972, como nos anos subsequentes, vir a ser 

irremediavelmente submersa, a partir dos inícios do Verão de 1973, pelas 

águas da albufeira da barragem de Fratel, conforme esperado, embora tal 

viesse só a ocorrer em Abril do ano seguinte, fez com que se 

desenvolvesse projecto, devidamente programado, servido por 

enquadramento metodológico e epistemológico, tendo como principal 

objectivo o seu salvamento documental, através de levantamentos e de 

registos sistemáticos, que originaram tão minuciosos quanto ambiciosos 

programas de trabalho. 

Em relatório respeitante às campanhas de Dezembro de 1972 e de 

Abril de 1973, a equipa responsável deixou explícitas a suas 

preocupações metodológicas ao escrever: “A elaboração de um 

programa que sistematize as actividades a desenvolver e pormenorizar 

os métodos a empregar constitui uma regra elementar de qualquer 

trabalho científico. Efectivamente, só através de um planeamento 

cuidadoso se poderá obter o rigor e a disciplina que um estudo científico 

exige” (Serrão et alii, 1973). 

Aquele gigantesco trabalho, iniciado no Verão de 1972, assentava 

nas cinco vertentes acima mencionadas e que iremos especificar, cada 

uma delas dispondo de equipa própria. Todavia, a barragem apesar de 

provocar uma primeira subida das águas que, submergiu as estações da 

Silveira e de Chão da Velha Jusante, só haveria de fechar definitivamente 

as suas comportas a 18 de Fevereiro de 1975, tendo atingido o nível de 

enchimento máximo no dia 28 daquele mesmo mês. 

As dificuldades com que decorreram os trabalhos, devido à 

escassez das verbas disponíveis, à falta de apoios logísticos, à 

inexistência de acessos aos arqueossítios, às inesperadas oscilações dos 

níveis das águas do Tejo e às contrariedades ocasionadas pelos agentes 

meteóricos, provocaram, não raro, momentos de desânimo na equipa, 

aliás bem expressados nas seguintes passagens que extraímos do 

“Caderno de Campo” de Jorge Pinho Monteiro, referidas aos dias 13 e 14 

de Janeiro de 1974: “Entretanto, o Tejo encheu bastante e corre num 

caudal impestuoso. Vai ser difícil conduzir a pesada embarcação contra 

a corrente, de volta ao Alagadouro. Comigo nos remos e com o 

Francisco1 esforçando-se bravamente na sirga, levámos cerca de 2 horas 

para transpor os escassos 500 metros do areal da Lomba da Barca, onde 

arribamos pelas 20.30h. A noite tinha caído cerrada uma hora antes. 

'ão havia a mínima visibilidade. Guiado pelo barulho das águas a 

baterem nas rochas, de encontrão em encontrão, lá levámos o barco e 

atravessámos o rio. Batiam as nove horas da noite quando entrámos, 

cansados e estafados, em Perais, e nos metemos no táxi para a pensão, 

onde, para cúmulo, me esperava uma infame refeição.” 

Ródão, segunda-feira, 14 de Janeiro de 1974. “O tempo hoje 

mostrou-se deveras mau (alta humidade, que desce sobre a paisagem 

como um manto transparente de neblina, cortado, de quando em quando,  

                                                 
1 Francisco Ribeiro Henriques 

II.2. O PROJECTO I,ICIAL. PROSPECTAR, REGISTAR E 

ESTUDAR. 
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por uma chuva miúda e penetrante). Como suspeitava, o sr. A. 'unes 

telefona a dizer-me que com este tempo se lhe torna impossível fazer 

topografia. 

Sinto-me cansado, principalmente psicologicamente. Estamos 

quase no meado do mês, a barragem ameaça encerrar para os fins e 

existe ainda imenso trabalho a fazer. 'este ritmo, com o tempo a 

recusar-me auxílio e sem cooperação, não vejo como poderá ser 

concluído. Esta cacimba parece preludiar o manto líquido que irá 

tumular a Arte do Tejo. Sinto necessidade de ler um pouco para não 

embrutecer. A atmosfera asfixiante do Inverno, o cheiro telúrico, a terra 

molhada que a neblina me introduz no corpo, carregam ainda o 

arcaísmo da região, sublinham o clima de estagnação cultural em que 

parece ter caído esta vila de Ródão. Apenas o passar dos camiões, 

lembra que existe “um outro mundo” para além dos dentes quartzíticos 

da Serra, cumeada de nuvens e escorrendo água.” 



 

 
 

 
 

 

 
 

A implementação do programa de trabalhos, com acentuado 

carácter de salvamento documental, foi esteado por equipas que 

executaram as tarefas a seguir enumeradas. 

Exploração, numeração e sinalização. Coube-lhe prospectar 

exaustivamente as margens do Tejo e dos seus afluentes, desde o seu 

troço internacional até à Amieira, tendo em vista detectar bancos de 

xistos ou de granitos, contendo arte rupestre. 

As equipas procederam à numeração das rochas decoradas, 

seguindo sequência de montante para jusante e das margens do Tejo para 

o interior. 

A mesma equipa deveria de proceder ao levantamento 

arqueológico dos concelhos de Vila Velha de Ródão e de Nisa, 

designadamente dos seus testemunhos pré e proto-históricos, para, na 

medida do possível, contextualizarem-se as gravuras.  

 

 

 

 

◄ Equipa de prospecção (foto J. P. Monteiro, 
1972). 

▲ Anati a fotografar rocha do Cachão do 
Algarve (1974). 

◄ Fotografia diurna. Fratel 1973.  

◄ Fotografia diurna. Fratel 1973.  
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Fotografia. Competiu-lhe proceder ao registo fotográfico das 

gravuras, através de fotografias a preto e branco e a cores. Pretendia-se 

então obter mosaicos fotográficos dos painéis decorados, executar 

decalques sobre os negativos fotográficos, tal como registar diferenças de 

pátinas, de técnicas, sobreposições, etc... Também se propunha realizar 

fotografias estereoscópicas, para se estudarem as gravuras e a sua relação 

com os relevos dos suportes. 

Moldagem. Esta equipa deveria elaborar, com borracha líquida 

(látex pré-vulcanizado), cópias fiéis das gravuras, em negativo, 

permitindo o seu estudo pormenorizado, decalque e, afinal, a sua 

conservação. 

A moldagem haveria de constituir a informação mais fiável, com 

melhor utilidade e sistematicamente obtida, das gravuras do Vale do Tejo 

e é sobretudo sobre tal documentação que assenta o nosso trabalho. 

A técnica mencionada, aplicada principalmente em trabalhos de 

salvamento documental como os processados no Vale do Tejo, sua 

utilização e limitações, foi indicada, à equipa que pretendia estudar as 

gravuras do complexo referido, por Michel Brézillon, em Paris, no mês 

de Março de 1972. Pequeno texto, da autoria de alguns membros daquela 

equipa (Querol et alii, 1975), retoma, de muito perto, a temática que 

sobre o mesmo assunto desenvolveu aquele pré-historiador francês 

(Brézillon, 1965). 

As limitações da documentação obtida pelo método mencionado, 

no Vale do Tejo, provocadas pelas condições em que foi posto em prática, 

foram anteriormente assinaladas. 

 

 

 

 
◄ Moldagem. Fratel, 1973. 

◄ Moldagem. Cachão do Algarve, 1973. 

◄ Conjunto de moldes. Cachão do Algarve, 1973. 
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Podemos acrescentar que a cópia das gravuras para plástico de 

polivinilo, a partir dos moldes de látex, nem sempre foi fácil de executar, 

nomeadamente quando existiam elevado número de sobreposições de 

motivos em áreas restritas dos suportes ou quando aqueles se 

encontravam muito erodidos. 

A prática de observar e estudar as gravuras no campo permitiu 

ultrapassar alguns daqueles obstáculos, embora não chegássemos ao 

auto-elogio de H. Breuil (1957, p.8), quando escreveu em relação à arte 

parietal paleolítica: “ A experiência adquirida não se transmite e há 

decifrações que nunca ninguém recomeçará.” 

No entanto, depois de algum desencanto, perante as dificuldades 

logísticas e técnicas em realizar levantamento fotográfico sistemático, 

designadamente em mosaico, das grandes rochas decoradas, J. Pinho 

Monteiro, encarregue daquele trabalho, haveria de deixar escrito no 

“Projecto da Campanha de Agosto-Setembro de 1973”: “Os moldes 

surgem como documentos fundamentais para a análise e interpretação 

desta Arte, na medida em que fornecem uma cópia fiel, à escala natural, 

das gravuras. A fotografia desempenhará aqui um papel meramente 

acessório e secundário (…)”. 

Os decalques executados no campo, utilizando o “método 

bicromático” são os únicos precisos, por isso quase isentos de 

subjectividades ou de impressionismos. 

Topografia. Foi inicialmente proposta a realização de 

levantamentos topográficos, à escala 1/1000, executados pelo 

profissional Sr. Joaquim Catita Guiomar, das estações com gravuras do 

Vale do Tejo. Tal viria a acontecer apenas para o arqueossítio de Fratel. 

Todavia, o topógrafo Augusto Nunes, registou, a expensas da Companhia 

Portuguesa de Electricidade, rede de estações em todos os arqueossítios 

com arte rupestre, a partir dos quais equipa, chefiada por F. de Sande 

Lemos, procedeu a levantamentos microtopográficos, com teodolito ou à 

fita métrica, das rochas contendo gravuras. 

Fichas. Deveriam localizar as superfícies, a orientação e 

inclinação destas, tal como as suas cores e as das gravuras, o tipo e 

quantidade de figuras reconhecíveis, etc… Foi elaborada ficha-tipo e 

preencheram-se, de modo muito incompleto, centenas delas.  

Os trabalhos de campo decorreram genericamente conforme as 

previsões de gabinete, “num ambiente natural onde as facilidades são 

excepção”, conforme escreveu E. da Cunha Serrão (Baptista, Gomes et 

alii, 1974, p. 293), cumprindo-se calendarizações ou objectivos e 

ultrapassando-se dificuldades graças à extrema generosidade dos jovens 

que neles colaboravam, como ao exemplo de dedicação constante e de 

espírito de sacrifício de quem luta por causas em que acredita, de Jorge 

Pinho Monteiro, Francisco de Sande Lemos, António Martinho Baptista 

ou de Vítor Manuel Serrão, que dirigiram as principais equipas. 

Logo em 1972, Fernando de Almeida, então professor catedrático 

da Faculdade de Letras de Lisboa, Presidente da Associação dos 

Arqueólogos Portugueses e director do Museu Nacional de Arqueologia e 

Etnologia, facultou sala daquela última instituição, destinada ao 

arquivamento e estudo da documentação referente à arte do Vale do Tejo. 

Na mesma sala funcionava o informal GEPP (Grupo para o Estudo do 

Paleolítico Português), fundado por Vítor Oliveira Jorge e cujos trabalhos 

estiveram na origem da descoberta da arte tagana. Também a maior parte 

dos membros do GEPP trabalharam no salvamento documental da arte 

do Vale do Tejo.  

Tal cedência seria ulteriormente homologada por despacho da 

Direcção-Geral do Ensino Superior de Belas-Artes, ficando o MNAE fiel 

depositário do acervo documental obtido, formado por cerca de 1650 

moldes de látex, 5000 negativos fotográficos, 4000 fichas, cadernos de 

campo, levantamentos topográficos, etc… 

Com a finalização dos trabalhos de campo, devido ao enchimento 

do regolfo da barragem de Fratel, embora parte das gravuras de São 

Simão e a totalidade de Gardete e do Ocresa ainda fossem visíveis, tal  
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◄ Marcação de estação topográfica (1973). ▲ Posicionamento de mira topográfica (1973). 

◄Levantamento topográfico (1973).  

◄Levantamento topográfico com fita-métrica 
(1973). 
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como hoje acontece, deveriam iniciar-se os trabalhos de gabinete. 

Em uma primeira fase passou-se à concentração no MNAE e 

inventariação da totalidade dos testemunhos recolhidos para, em seguida, 

se iniciar o estudo sistemático daqueles. É neste ponto que ocorreu a 

dispersão do grupo, motivada pelo interesse de alguns em abraçarem 

outras vias e temas de investigação, como bem demonstra o percurso 

científico e profissional de Maria de los Angeles Querol, Vítor de 

Oliveira Jorge, Susana Oliveira Jorge, Francisco de Sande Lemos, que 

então se afastariam em momentos diferentes por motivos profissionais, 

ou os casos de Vítor Serrão e António Baptista Pereira, para se dedicarem 

à história da arte de bem mais recentes períodos históricos. António 

Carlos Silva, João Ludgero Gonçalves, Luís Raposo e Rui Parreira, 

seguiram outros caminhos sendo hoje pré-historiadores sobejamente 

conhecidos. E os interessados na investigação da arte do Tejo ficaram 

reduzidos a um grupo de cinco elementos: Eduardo da Cunha Serrão, 

António Martinho Baptista, Maria Manuela Martins, Jorge Pinho 

Monteiro e Mário Varela Gomes. 

Todavia, a abordagem ao estudo da arte do Vale do Tejo gizada 

por aqueles três primeiros arqueólogos não contemplava metodologias e 

conceitos que os dois últimos defendiam melhor aplicar-se ao objectivo 

em vista, por certo influenciados pelos posicionamentos científicos que 

A. Leroi-Gourhan e, sobretudo, E. Anati tomaram nos seus trabalhos 

modelares e com o último dos quais vinham a trabalhar, desde 1974, em 

diferentes pontos da Europa.  

Importa referir que, em 1975, E. da Cunha Serrão, A. Martinho 

Baptista e Maria Manuela Martins, recusam o diálogo com Jorge Pinho 

Monteiro e connosco, para, tendo como objectivo estudarem a arte do 

Vale do Tejo, solicitarem, à Fundação Calouste Gulbenkian, subsídio para 

o efeito e que lhes foi recusado. 

Nova tentativa para a obtenção de apoio económico foi feita no 

mesmo ano (1975), por aquele grupo, junto do Ministério da Educação e 

Cultura, através de “carta requerimento” em papel selado, acompanhada 

por projecto de investigação, onde E. da Cunha Serrão, depois de relatar 

os trabalhos efectuados e os resultados obtidos, durante as campanhas de 

campo, argumenta os seus intentos através de ingénua colagem política, 

bem ao sabor da época que corria, conhecida historicamente por PREC 

(Processo Revolucionário em Curso) e que a seguinte passagem bem 

traduz: “Perguntar-se-á qual a inserção dos resultados do nosso estudo 

no tecido vivo de um povo que constrói agora o seu futuro sob o peso de 

inúmeras dificuldades. Responderemos com o exemplo do que se passou 

na U.R.S.S após a revolução de 1917, onde a Arqueologia, só a partir de 

então, assumiu foros e investigação científica (v. Alexander Mongait: 

“L’Archéologie en U.R.S.S.”). 'ão obstante a premência dos inúmeros 

problemas de ordem política, social e económica que os soviéticos 

tiveram de enfrentar, multiplicaram-se as escavações orientadas por 

planos de conjunto, reviram-se os conceitos e os métodos, sendo possível 

clarificar muitos problemas pré-históricos e históricos cuja visão estava 

deturpada pelos especialistas pré-revolucionários de fácil e aliciante 

erudição. 

Quanto ao nosso caso concreto, comentamos que, no futuro, 

quando a sociedade portuguesa fizer a revisão do que, no campo da 

cultura em sentido lato, lhe deixaram as gerações anteriores, 

particularmente os homens que se consideravam de uma época de 

renovação, criticarão severamente os que desistiram de produzir melhor 

por hesitarem perante dificuldades de vária ordem que se lhes 

depararam (de aplicação, de técnica e de meios de financiamento), e 

assim, bulicamente, não lhes deixaram elementos científicos só 

aproveitáveis nesse momento anterior”. 

Desconhecemos qual foi a resposta ministerial, mas calculamos, 

pois somente dois anos depois aquela equipa foi contemplada com 

subsídio, tendo em vista realizar projecto bem mais modesto, na estação 

de São Simão, concedido pelo Fundo de Fomento Cultural, do Ministério 
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da Educação e Investigação Cultural. 

Em 1983, graças à iniciativa de António Carlos Silva, quando 

director do então recentemente instituído Departamento de Arqueologia 

do Instituto Português do Património Cultural, foi criado o Grupo de 

Trabalho para o Estudo da Arte do Vale do Tejo, formado por E. da 

Cunha Serrão, A. Martinho Baptista e M. Varela Gomes, dada a 

indisponibilidade de Maria Manuela Martins e o falecimento de J. Pinho 

Monteiro. Foram postas à nossa disposição, no ano seguinte, subsídio 

com a finalidade de se elaborarem os decalques dos moldes e estudar a 

arte do Vale do Tejo, tendo em vista a publicação dos resultados 

alcançados. Procedemos, na altura, ao decalque e investigação de 

substancial núcleo do acervo iconográfico de Fratel (189 rochas), da 

Lomba da Barca (25 rochas) e de alguns moldes do Cachão do Algarve 

(33 rochas), parte que nos foi atribuída, tendo-se elaborado os respectivos 

relatórios, entregues em 1986 e 1988. Contudo, desconhecemos as razões 

porque o projecto não teve continuidade, nem foi possível publicarmos a 

estação da Lomba da Barca, onde havíamos estudado a quase totalidade 

dos moldes disponíveis. 

Os cerca de 250 moldes então decalcados, e por nós estudados, 

correspondem a outras tantas rochas decoradas e a 15% da totalidade de 

tais documentos obtidos nos trabalhos de campo. 

Duas importantes rochas de Fratel (F 491 e F 175) estudadas 

naquela altura, seriam, ulteriormente, publicadas de modo monográfico 

(Gomes, 1990; 2000a). 
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Aquando do achado das gravuras do arqueossítio Fratel e das que 

subsequentemente lhes sucederam não existiram dúvidas, por parte dos 

investigadores depois directamente envolvidos no seu registo e estudo, 

em classificar tais testemunhos como pré-históricos, integrando os 

mesmos na arte pós-paleolítica (Soromenho, Serrão, Lemos, 1972, p. 12). 

Texto inédito da autoria de Eduardo da Cunha Serrão, datado de 

30.12.1971, que intitulou de Meditações no comboio entre Fratel e 

Lisboa (cerca de 5 horas) sobre as gravuras litostíticas de Fratel, 

admite-se que as gravuras não pertencem “a uma só época” e que 

algumas podem, em termos culturais, ascenderem a tempos “pré-

megalíticos”, tese que se irá reflectir, em escritos ulteriores (Baptista, 

Martins e Serrão, 1978; Baptista, 1981). 

A lucidez do arqueólogo referido, perante a difícil problemática 

cronológica do acervo artístico que acabara de observar, pela primeira 

vez, faz com que refira a questão da representação de artefactos e de 

certos tipos de comportamentos dos antropomorfos, tal como a 

necessidade de se contratarem geólogos para avaliarem os desgastes das 

rochas gravadas, relacionando-as com a posição que ocupam em relação 

ao rio. Também então considera tratar-se de testemunhos que “ (…) são 

autênticos trechos ideográficos, talvez com um sentido mágico-religioso 

apetecendo considerar o rio o motivo central (…)” e adianta esboço de 

metodologia a seguir no seu estudo, que seria, com acertos, a 

ulteriormente aceite e implementada. 

Durante os primeiros passos na abordagem à arte do Tejo, o facto 

de o grupo constituído para o seu estudo não se encontrar familiarizado 

com as problemáticas relativas àquela disciplina, conduziu a que 

considerassem apenas “2 grandes grupos” artísticos pós-paleolíticos 

peninsulares, com expansão regional, o do Levante, formado por pinturas 

em abrigos, e o do Noroeste, constituído por gravuras em penedos ao ar 

livre, integrando-se as gravuras do Tejo naquele último (Soromenho, 

Serrão, Lemos, 1972, p. 12). 

Seguidor atento da escola anglo-saxónica e das metodologias de 

M. Wheller e V. Gordon Childe, Eduardo da Cunha Serrão, o único 

daquele grupo de estudiosos com largo curriculum arqueológico, mas 

não em arte rupestre, não deixaria de tentar abordar o achado a partir das 

três clássicas categorias: a funcional, cronológica e corológica. Para a 

solução destes aspectos não esqueceu de considerar a importância das 

representações de artefactos datáveis, através dos seus possíveis 

protótipos existentes na cultura material, como das diferenças de pátinas 

ou da presença de estratigrafias verticais (Soromenho, Serrão, Lemos, 

1972, pp. 12, 13). 

Foi ainda, E. da Cunha Serrão quem propôs a primeira 

classificação cronológica das gravuras do Vale do Tejo, datando as mais 

antigas do Neolítico e aceitando a sua continuidade até à Idade do Ferro, 

dado, segundo aquele, terminarem apenas aquando da ocupação romana. 

Segundo o mesmo autor, as gravuras correspondiam a santuários onde se 

praticavam cultos zoo-heliolátricos (Soromenho, Serrão, Lemos, 1972,  

p. 14). Contudo, no mesmo texto F. de Sande Lemos escreveu: “Só um 

estudo sistemático, que comece pelo registo minucioso de toda a 

produção artística e termine pela aplicação de computadores à 

informação recolhida, poderá formular conclusões;” embora reconheça, 

desde logo, que os autores das gravuras se encontravam “intimamente 

II.3. MODELOS CRO,OLÓGICO-CULTURAIS E COROLÓGICOS 
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associados ao rio Tejo” e que este desempenhava “função axial” 

(Soromenho, Serrão e Lemos, 1972, pp. 15, 18). 

A técnica observada na execução das gravuras foi a picotagem, 

sendo, portanto, consideradas litostícticas, seguindo-se a terminologia 

criada por Santos Júnior (1963, p. 118), atendendo às variantes directa e 

indirecta, sem contudo se falar na natureza e forma dos artefactos nelas 

usados, reduzindo-se tal à referência genérica de “instrumento aguçado 

na extremidade”. No entanto, não se deixou de tentar definir os seguintes 

quatro grupos de gravuras, determinadas pelas profundidade e distância 

dos negativos: possuindo negativos profundos e contínuos, profundos e 

separados, pouco profundos e contínuos ou pouco profundos e separados. 

Não se excluiu a hipótese de se encontrar na mesma figura mais de uma 

variante técnica (Serrão et alii, 1972, p. 67). 

A primeira classificação dos motivos gravados em três grandes 

categorias manteve-se e foram tratados em bloco, como que auferissem 

todos da mesma cronologia. Assim, enumeraram-se os denominados 

“motivos geométrico-simbólicos”, detectando-se sete grupos de 

figurações, com numerosas variantes, os “zoomórficos”, onde constavam 

diferentes reconhecimentos faunísticos específicos, e os 

“antropomórficos”, dos esquemáticos aos possuindo “certa tendência 

naturalista” (Serrão et alii, 1972, pp. 68, 69). 

Artigo de E. Anati, publicado em 1967 no Arquivo de Beja, 

intitulado “L’arte rupestre galiego-portuguesa: evoluzione e cronologia”, 

provocou grande impacto nos primeiros estudos da arte do Vale do Tejo e 

sobretudo através de E. da Cunha Serrão, pelo que se tentou incluir tais 

testemunhos “na área de dispersão do círculo de arte rupestre galaico-

português – embora situado numa das suas zonas periféricas.” Sem se 

aperceberem que se encontravam perante um novo ciclo da arte rupestre 

peninsular que, embora mostrando afinidades com a arte rupestre do 

Noroeste Peninsular, possuía dinâmica própria, os descobridores da arte 

do Vale do Tejo comparam a documentação então disponível com a 

daquela região e concluíram que a arte tagana integraria dois grandes 

momentos, um Neolítico-Calcolítico e outro, a que “corresponderá a 

maioria dos petróglifos, que se desenvolveu entre meados do II milénio e 

o início do século I a.C.” (Serrão et alii, 1972, p. 71). 

Depois surgiram paralelos com ciclos de arte rupestre distantes e, 

nomeadamente, com o Valcamónica, nos Alpes Italianos, e o Monte 

Bego, nos Alpes Marítimos Franceses, tal como a tentativa de explicar a 

sua existência através de cultos zoo-heliolátricos, para o que concorreu a 

numerosa presença de círculos, de algumas representações solares e as 

pretensas a associações de zoomorfos a círculos, aspecto que haveria de 

ser, em parte, retomado por A. M. Baptista (1981, pp. 40, 41) ao querer 

igualmente associar espirais àqueles. 

Segundo os autores que temos vindo a citar, embora considerada 

como mera hipótese de trabalho, numerosas figurações de cervídeos 

constituiriam imagens de divindade, em região de influência céltica, da 

segunda metade do I milénio a.C., tal como ocorreria, segundo E. Anati 

(1960, pp. 166, 168, 171-173), em Valcamónica, onde chegou a propor a 

existência do deus-veado, e entre povos centro-europeus (Serrão et alii, 

1972, pp. 72, 73). 

Apesar de a palavra complexo de arte rupestre ter sido usada em 

textos datados de 1972 (Serrão et alii, 1972, p. 355) foi, apenas, em 

trabalho publicado no ano seguinte (Serrão et alii, 1973, pp. 164, 165) 

que Jorge Pinho Monteiro assina capítulo onde, a partir da distribuição 

geográfica, entre o Sever e o Ocresa, e das analogias técnicas e formais 

encontradas nas gravuras, defende que estas integram um “mesmo 

complexo paleo-etnológico”, que deve passar a denominar-se “complexo 

de arte rupestre do Vale do Tejo”, aproveitando para, pela primeira vez, 

individualizar tais testemunhos do ciclo de arte rupestre do Noroeste 

Peninsular. 

A ideia de que a arte do Vale do Tejo constitui ciclo artístico 

encontra-se implícita nas palavras daquele investigador, dado ter 
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detectado diferenças que diz corresponderem “(…) à variação de 

padrões culturais dos povos que foram produzindo os petróglifos ao 

longo do tempo.” Este posicionamento evidencia importante avanço na 

compreensão de tais testemunhos e permitiu, em data subsequente, 

começar a estudar-se a evolução interna do ciclo artístico. 

Em um segundo trabalho, datado de 1972, os autores supracitados 

realçaram o papel da estratigrafia e dos graus de desgaste no 

estabelecimento de diacronias, comparando, uma vez mais, a arte do Vale 

do Tejo com a do Noroeste Peninsular e, nomeadamente, atendendo à 

periodização proposta por E. Anati, para aquela (Serrão et alii, 1972, pp. 

352, 368). Todavia, afastam liminarmente a atribuição de qualquer 

gravura à fase Arcaica da evolução crono-estilística daquele, mostrando 

desconhecimento das grandes figuras zoomórficas com o corpo 

reticulado da rocha 155 de Fratel ou dos grandes cervídeos do Cachão do 

Algarve e dos zoomorfos da Lomba da Barca. Estas figuras haveriam de 

ser por nós classificadas, em 1973, como de estilo subnaturalista e 

atribuídas ao Epipaleolítico, aspectos que E. Anati viria a corroborar in 

situ, no ano seguinte, cronologia que ainda hoje defendemos, agora 

reforçada por paralelos encontrados no Vale do Côa. 

No texto que temos vindo a mencionar, deixou-se explícito o 

facto de não terem sido detectadas “cenas bem definidas”, embora se 

tivessem reconhecido “composições simbólicas”. 

Possíveis paralelos com a fase estilizada dinâmica do Noroeste, 

segundo a sistematização de E. Anati, permitiram conferir algumas 

gravuras do Vale do Tejo ao Neolítico. Contudo, o conhecimento muito 

incipiente daqueles testemunhos, dado corresponderem a fase inicial dos 

trabalhos, conduziu, também, a que então se ignorassem representações 

idoliformes e faces oculadas ou de armas, pelo que foi afastada a 

comparação com a fase dos “ídolos e punhais” do Noroeste Peninsular 

(Serrão et alii, 1972, p. 369). Por outro lado, as numerosas ocorrências de 

símbolos de carácter geométrico, no Vale do Tejo, permitia voltar a 

estabelecer paralelos com as fases terminais do ciclo do Noroeste 

Peninsular, cuja atribuição às Idades do Bronze e do Ferro, tanto por E. 

Anati como por numerosos outros investigadores, parecia pacífica. 

E. da Cunha Serrão e os seus colaboradores concluem que a arte 

do Vale do Tejo “(…) teria tido talvez o seu início num momento do 

'eolítico difícil de determinar (…)”, desenvolvendo-se até finais do III 

milénio a.C. Depois “(…) sofreria uma interrupção durante mais de 

meio milénio, por motivos que nos escapam. Mas, no período 

correspondente ao Bronze Final, teriam voltado a intensificar-se as 

práticas litolátricas nos bancos de xisto em causa, e mantiveram-se até 

que as fortes influências da civilização romana corromperam a 

integridade dos cultos indígenas, actuando quase até à sua extinção. 

Esta segunda fase deve ter-se processado entre os meados do 2º milénio 

a.C. e o início do 1º século a.C. “ (Serrão et alii, 1972, p. 370). No 

entanto, alguns parágrafos adiante, concluiu-se, mas contradizendo-se em 

parte o que se acabou de registar, do seguinte modo: “(…) os petróglifos 

do Tejo são produto de um complexo de atitudes económico-religiosas 

dos homens dos últimos tempos pré-históricos e proto-históricos”. Aliás 

os autores não excluem a hipótese de, até, chegarem “(…) a avaliar uma 

cronologia mais recente do que aquela que propusemos (…)“ (Serrão et 

alii, 1972, p. 374). 

O reconhecimento de gravuras do Vale do Tejo, denunciando 

possíveis cultos zoo-heliolátricos, dedicados a um deus-veado ou a um 

deus-touro, ou o “culto dos cervídeos”, são interpretações muito 

controversas mas que contribuíram para conduzir, os autores do trabalho 

que temos vindo a seguir, a atribuir à Idade do Ferro e à influência 

céltica, grande parte dos petróglifos do Vale do Tejo, problemáticas que a 

investigação ulterior veio, conforme veremos a, liminarmente, afastar 

(Serrão et alii, 1972, p. 370, 371). O tema dos cultos zoo-heliolátricos, 

onde então parecia residir a explicação funcional dos petróglifos do Vale 

do Tejo, foi amplamente tratado, recorrendo-se a citações de A. Hagen 
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(1966), Déchelette (1909) e de E. Anati (1966). 

Texto ulterior, assinado por Cunha Serrão (Serrão et alii, 1973, 

pp. 166, 167), mostra maiores cautelas no que concerne à atribuição 

cronológica das gravuras, afastando os paralelos utilizados nos dois 

trabalhos anteriores, que agora classifica como “subjectivos”, defendendo 

o estudo estatístico e das “composições organizadas significativamente”, 

dando como exemplos a seguir trabalhos de A. Laming-Emperaire e A. 

Leroi-Gourhan. Mesmo assim não deixou de atribuir as gravuras aos 

“(…) sentimentos e atitudes que se enquadram no horizonte dos 

fenómenos religiosos dos homens dos últimos tempos pré-históricos 

(…)”. 

No ano seguinte, E. da Cunha Serrão, em artigo inserido na 

revista Les Dossiers de l’Archéologie, com grande divulgação 

internacional, apresenta brevíssima síntese dos conhecimentos sobre a 

arte do Vale do Tejo, acompanhada por proposta cronológica, situando as 

gravuras a partir dos finais do Neolítico e até finais da Idade do Ferro, ou 

seja entre o IV milénio e meados do I milénio a.C. (Serrão, 1974, p. 50). 

Ali se continua a admitir a combinação entre motivos zoomórficos, 

antropomórficos e geométricos, como se todos fizessem parte de um 

mesmo grande período cultural, integrados em cultos zoo-heliolátricos. 

Parece-nos hoje claro, tal como quando iniciámos os nossos 

estudos sobre a Arte do Tejo em 1972, de que não basta enunciar muito 

completas e eruditas metodologias de trabalho se estas não forem 

cumpridas e não forem suportadas por forte aparato teórico, aspectos que 

os primeiros textos sobre aquela não evidenciam. De facto, eles não 

respondem, com argumentos aceitáveis, e em Arqueologia não se opina 

mas demonstra-se, às primeiras questões que os arqueólogos colocam 

perante testemunhos desconhecidos, evidenciando, desde logo, enorme 

desconhecimento sobre os atributos daquelas. Assim, as cronologias 

foram fabricadas sobretudo ao sabor de informação exógena e, por isso, 

mostram enormes fragilidades, reflectidas em imprecisões e assinaláveis 

variações, o mesmo acontecendo relativamente à integração funcional. 

Aliás, nunca se disse a que período histórico pertence cada gravura ou 

conjunto específico de gravuras, sendo tal informação sempre tratada em 

termos genéricos. 

Relativamente às metodologias, importa assinalar, a título de 

exemplo, que são raras as fotografias de gravuras ilustrando os primeiros 

artigos da arte do Vale do Tejo, possuindo escala, de qualquer tipo. 

M. Farinha dos Santos (1972, pp. 124, 125), sempre bem atento 

às novidades que a investigação portuguesa ia proporcionando, não 

deixou de inserir pequena nota sobre as gravuras de Fratel e de Chão da 

Velha, estão recentemente identificadas, na sua muito divulgada síntese 

Pré-História de Portugal.  

Ali publicou seis imagens, sendo quatro delas a cores, aceitando a 

existência de dois conjuntos diacrónicos, um do Neolítico e outro da 

Idade do Ferro, tal como a presença tanto de composições como de 

imagens isoladas. O mesmo arqueólogo publicou breve nota, sobre o 

achado de gravuras do Vale do Tejo na revista Antiquity, com grande 

divulgação no meio arqueológico internacional (Santos, 1972a). 

À perplexidade das descobertas e à visível crescente importância 

das gravuras do Vale do Tejo, enformando complexo artístico pré-

histórico ao longo de 40 km do curso daquele rio, vieram opor-se as 

palavras discordantes, mas paternalistas, de O. da Veiga Ferreira (1973). 

Este conhecido arqueólogo e geólogo, funcionário dos Serviços 

Geológicos de Portugal, colaborador dilecto do muito respeitado Georges 

Zbyszewski, depois de visita feita a Fratel, passou a defender que ali 

eram raras as gravuras pré-históricas, existindo painel que atribuía, não 

sem reservas, ao Neolítico, enquanto a grande maioria pertenceria à 

Idade Média e, sobretudo, a tempos ulteriores, nomeadamente subactuais. 

Esta convicção surgiu-lhe mesmo antes de observar as gravuras, talvez 

devido a antigas e profundas divergências com E. da Cunha Serrão, mas 

fragilmente esteada na presença de raríssimas gravuras recentes, que 
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erradamente julga apresentarem o mesmo grau de desgaste das pré-

históricas. Na sua ânsia de pôr em causa a cronologia antiga das gravuras 

dá como exemplo o facto de dois antropomorfos esquemáticos, 

localizados em zona baixa e próxima do rio, mostrarem grau de desgaste 

inferior a gravuras situadas em cotas mais altas e, portanto, mais 

protegidas das cheias, não compreendendo que, de facto, aquelas 

primeiras gravuras, podem ser alguns milénios mais recentes que as 

segundas, embora todas elas sejam pré-históricas. 

Por fim, O. da Veiga Ferreira defendeu que as gravuras teriam 

sido produzidas por pastores com tirefontes, ou seja, utilizando parafusos 

que servem para fixar os carris às travessas de madeira da via-férrea, 

ideia surgida pela presença da linha da Beira Baixa que corre junto ao 

arqueossítio de Fratel, mas que passa a mais de 20 km de distância de 

São Simão, Alagadouro ou Cachão do Algarve, onde se contam largos 

milhares de tais testemunhos artísticos. 

Na verdade, a iconografia patente no complexo de arte rupestre 

do Vale do Tejo também não condiz com o universo cultural e 

iconográfico dos pastores medievais ou contemporâneos, nem tão pouco 

com o dos construtores das vias-férreas. Apesar da manifesta mas 

compreensível falta de conhecimentos de Veiga Ferreira sobre arte 

rupestre, as suas ideias não deixaram de influenciar negativamente G. 

Zbyszewski, então vogal da Junta Nacional de Educação, no momento de 

avaliar a importância do achado, tendo em vista a concessão de subsídio 

para apoio aos trabalhos de salvamento documental da arte do Tejo. 

Opôs-se àquele, frontalmente, M. Farinha dos Santos, que pugnou pela 

autenticidade das gravuras e que, aliás, também havia sido vítima de     

O. da Veiga Ferreira, quando este negou a cronologia paleolítica das 

pinturas e gravuras da gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) por ele 

identificadas alguns anos antes. 

Na segunda semana de Outubro de 1973 reuniu em Huelva o XIII 

Congreso Nacional de Arqueologia, cujo secretário-geral foi o Prof.       

A. Beltrán e onde se apresentou comunicação sobre a arte rupestre do 

Vale do Tejo. Trata-se de síntese que mostra a extensão do complexo 

artístico, a metodologia dos levantamentos efectuados e principais 

conclusões, decorrentes sobretudo de uma centena de dias de trabalho de 

campo, onde se havia identificado cerca de 1000 superfícies decoradas, 

obtido igual número de fichas com as suas descrições sumárias, 1500 

moldes de látex, 2000 fotos e 50 levantamentos topográficos (Querol, 

Lemos, Monteiro e Gomes, 1975). 

Menos de um mês depois da data daquele evento, realizou-se, no 

Porto, o III Congresso Nacional de Arqueologia, onde extensa equipa de 

colaboradores nos levantamentos da arte do Vale do Tejo assinaram novo 

balanço dos trabalhos efectuados e se ensaiou tímido catálogo de 

figurações, subdividido em três categorias: antropomórficas, zoomórficas 

e geométricas. Também ali, no capítulo intitulado “Directrizes de 

Pesquisa”, onde se anuncia “(…) a formação de um corpus dos 

petróglifos taganos.”, o seu conteúdo analítico e a interpretação da 

documentação recolhida, haveria-se de propor a definição de ciclo de arte 

rupestre, para os testemunhos em estudo e mais, ambiciosamente, “(…) 

localizar o complexo de arte rupestre do Tejo na história (…)”. Foram 

também rebatidas, com argumentos sólidos, as interpretações maldosas 

de O. da Veiga Ferreira. 

As imagens que ilustram aquele trabalho, da autoria do signatário, 

incluem um primeiro ensaio de decalque de sector da rocha 155 de Fratel. 

Julgamos interessante registar que no texto que temos vindo a referir se 

anuncia ter sido o complexo de arte rupestre do Vale do Tejo classificado 

como Imóvel de Interesse Público, em Janeiro de 1972 (Baptista, Gomes 

et alii, 1974, p. 294, nota 1). 

Nos finais de 1973, perante a proximidade da data em que as 

gravuras ficariam submersas, devido ao enchimento da barragem de 

Fratel, a principal imprensa nacional fez eco, graças à acção de alguns 

dos intervenientes nos trabalhos de campo então a decorrerem, da 
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importância dos achados e das questões relacionadas com o seu 

desaparecimento. São então publicados extensos artigos da autoria de 

Vítor Manuel Serrão (1973; 1973a), de Fernando António Baptista 

Pereira em parceria com Manuela Rêgo (Pereira e Rêgo, 1973; Rêgo e 

Pereira, 1973) e de Luís Filipe Raposo (1973; 1973a), os quais tiveram 

significativo impacto no público. Para além dos aspectos metodológicos 

dos trabalhos e dos resultados obtidos, enunciados em tais artigos, um 

deles regista críticas de Manuela Martins ao panorama arqueológico 

nacional, enquanto em outro foram abordadas, por Luís Raposo, as 

problemáticas de quem descobre e de quem deve estudar, frente à falta de 

equipas e de especialização nos diversos domínios da Arqueologia, ou a 

que concerne a aspectos da orientação dada aos trabalhos no Vale do 

Tejo, face a diferentes sensibilidades de quem os dirigia, como que 

pronunciando a futura cisão do grupo e o adiamento do estudo 

inicialmente proposto. 

Algum desassossego provocado pelas posições de O. da Veiga 

Ferreira e de G. Zbyszewski face à cronologia das gravuras do Vale do 

Tejo, mas principalmente preocupações de ordem metodológica, 

conduziram a que, graças a proposta do signatário e a bolsa para o efeito 

concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian, através do então nosso 

professor na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Artur Nobre de 

Gusmão, director do Serviço de Belas Artes daquela instituição, se tenha 

deslocado a Portugal nos dias 17 a 22 de Fevereiro de 1974, o já então 

muito reputado especialista em arte rupestre Emmanuel Anati. 

Entre 17 e 20 do mês referido, aquele arqueólogo deslocou-se ao 

Vale do Tejo, onde desenvolveu, na companhia de E. da Cunha Serrão, F. 

de Sande Lemos, J. Pinho Monteiro e de nós próprios, intenso programa 

de visitas às estações de arte rupestre e ao museu de Castelo Branco, a 

que se seguiam, após o jantar, sessões de visualização de diapositivos e 

de discussão sobre as problemáticas, tanto metodológicas como de 

carácter histórico, ou paleo-etnológico, que os acervos observados 

suscitavam. 

A primeira constatação que diferenciava a arte do Vale do Tejo de 

outros grandes conjuntos bem conhecidos de E. Anati, como o 

Valcamónica, o Monte Bego ou, até, o Noroeste Peninsular, residia no 

facto de as superfícies gravadas se encontrarem, sem excepção, muito 

próximas do leito do Tejo, sendo ciclicamente cobertas pelas suas águas. 

Daí que as gravuras devessem ser executadas durante as estações ou 

períodos secos, em que o nível das águas do rio estivesse baixo. 

Anati, que se encontrou com G. Zbyszewski para melhor 

entender a formação dos terraços fluviais quaternários do curso médio do 

Tejo, e tentar perceber as suas reticências em relação à antiguidade das 

gravuras, chegou à conclusão de que as bancadas xisto-grauváquicas que 

serviam de suporte às gravuras teriam sido postas a descoberto pela força 

das águas daquele rio, durante os finais do Pleistocénico ou nos inícios 

do Holocénico, excluindo a hipótese da existência de gravuras de idade 

paleolítica (Anati, 1975, p. 156), convicção que se viria a revelar 

incorrecta, dada a identificação, em 2000, de gravuras com aquela 

atribuição no Vale do Ocresa e, mais discretamente, em Gardete. 

A possibilidade de se terem produzido gravuras no período 

Atlântico, de clima húmido e pluvioso, provocando o enchimento do rio 

e a cobertura das rochas, foi excluída por E. Anati, pelo que, ainda 

segundo o mesmo, tais manifestações artísticas poderiam ter sido 

executadas apenas durante o período Boreal, quente e seco, situado entre 

7000 a.C. e 5500 a.C., e Sub-Boreal, entre 3000 a.C. e 2000 a.C., a que se 

seguiria período com grande precipitação, inviabilizando, uma vez mais, 

a produção de gravuras. 

Aqueles dois períodos climáticos corresponderiam à presença na 

região em estudo de sociedades epipaleolíticas tardias, responsáveis pela 

realização de grandes animais, de estilo subnaturalista e com o corpo 

reticulado, que observou na rocha 155 de Fratel, ou de sociedades tardo-

neolíticas, capazes de produzirem reportório figurativo, estilística e 
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conceptualmente afim da arte megalítica da Península Ibérica (Anati, 

1975, p. 156, 157). 

Anati reconheceu claras ascendências paleolíticas nas 

representações do que denominou primeiro horizonte (6500-5500 a.C.) e 

fortes analogias com as figurações do Noroeste Peninsular, que anos 

antes havia estudado (Anati, 1968), como com imagens pintadas da arte 

levantina da serra de Albarracín. Aliás, alude às “associações”, nesta 

última região e no Vale do Tejo, de antropomorfos esquemáticos com 

animais subnaturalistas, ocorrências que estudos ulteriores haveriam de 

considerar diacrónicas. 

No segundo horizonte (3000-2000 a.C.) destaca a presença de 

círculos concêntricos, dos serpentiformes e dos pares de soliformes. Estes 

seriam comparados com pinturas rupestres, gravuras da tholos de Granja 

de Toniñuelo e com decorações vasculares de Los Millares (Almería). 

Para E. Anati, as gravuras foram realizadas em épocas de grandes 

secas e, portanto, de falta de água, constituindo “uma espécie de ex-

voto”, pelo que assim se explicaria também a então considerada ausência, 

na arte do Vale do Tejo, de representações de peixes, escrevendo: “(…) a 

única coisa que não se deve oferecer a um rio é aquilo que ele possui em 

abundância, ou seja os peixes.” (Anati, 1975, p. 160). 

O discurso interpretativo de E. Anati descola, embora com 

matizes, da denominada teoria da magia simpática, criada nos inícios do 

século XX por S. Reinach (1903), influenciado por relatos sobre a função 

de pinturas parietais produzidas por aborígenes australianos, tendo em 

vista capturar caça, fazer com que aquela não se extinguisse ou destruir 

grandes predadores que competiam com os humanos. Esta tese haveria 

de ser seguida por H. Breuil (1952, p.23), paladino da identificação das 

cavidades subterrâneas com santuários onde, através de tais imagens, se 

evocariam as forças sobrenaturais que dominavam a Natureza e, assim, 

permitiriam a continuidade e o bem-estar das comunidades humanas. 

Foi publicado, em 1978, trabalho sobre as gravuras de São Simão 

onde se estudou monograficamente apenas uma rocha contendo uma 

dezena de figuras, quantidade desde logo manifestamente insuficiente, 

tendo em vista as conclusões abrangentes que se pretendia atingir, e onde 

se propõe nova atribuição cronológica para a arte do Vale do Tejo 

(Baptista, Martins e Serrão, 1978). 

Depois de um primeiro capítulo onde se faz a síntese dos 

trabalhos de campo efectuados de 1971 a 1974, e dos resultados obtidos, 

considerando-se sete grandes grupos de motivos iconográficos 

(geométricos, antropomorfos, zoomorfos, covinhas, esteliformes, 

podomorfos e manchas) e a associação daqueles, constituindo cenas, o 

segundo capítulo aborda, especificamente, as gravuras de São Simão, a 

cujas superfícies que lhes servem de suporte foi conferida numeração 

diferente da original. 

Ali se descreveram as dez gravuras da rocha 173, onde se conta 

figuração antropomórfica masculina que se interpreta como vestida, 

embora se diga que mostra o sexo, constituindo certa contradição. 

Considerou-se que o antropomorfo suportando nos braços, semi-

erguidos, veado morto se associaria círculo, apenas esboçado, observado 

um pouco mais acima daquelas figuras, aspecto não demonstrado. No 

que concerne à cronologia, os autores citados reconhecem que os graus 

de desgaste de todas as figuras são muito semelhantes e, portanto, 

inconclusivos, do ponto de vista cronológico, pelo que consideram o 

princípio da “precedência e preferência operativa”, divulgada por C. J. 

Borgna (1980, pp. 134-137), para concluírem que as figuras centrais 

deste painel são as mais antigas, aspecto para que também contribuiu o 

estilo nelas reconhecido e que, mais adiante, será classificado como 

naturalista. Depois analisaram-se quatro dezenas de figurações 

antropomórficas e sete de cervídeos, todas do mesmo arqueossítio, 

relacionando-se muitas delas com figuras geométricas, sem se ter em 

conta o valor das sobreposições e as possíveis diacronias, pelo que se 
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conclui existirem associações entre antropomorfos ou zoomorfos e 

aquelas, voltando-se, podemos dizer, à estaca zero da interpretação. 

As quatro dezenas de antropomorfos identificados foram 

integradas em sete tipos, a partir de aspectos formais, tendo considerado-

se duas representações naturalistas, as mais antigas, e as restantes como 

esquemáticas. Importa registar que discordamos de tal atribuição no que 

concerne a duas figuras, como de se ter classificado como ancoriformes, 

antropomorfos claramente bitriangulares. 

Nas sete figurações de cervídeos identificaram-se três tipos: 

estático, dinâmico e pouco dinâmico, tendo todos sido integrados no 

“grupo mais antigo de gravuras”. 

Também foi dada alguma importância, no trabalho que temos 

vindo a analisar, à perspectiva com que foram figuradas as armações dos 

cervídeos, embora não se tenha valorizado a sua forma. 

No capítulo referente à interpretação e cronologia, depois de 

abordarem de modo crítico as propostas anteriormente apresentadas, 

nomeadamente por um dos autores (E. da C. Serrão) e de E. Anati, 

admite-se a existência de dois grandes grupos de gravuras na arte do Vale 

do Tejo, os ideogramas ou representações de símbolos, as dominantes, e 

os pictogramas, tal como de três grandes fases de produção daquelas. A 

primeira delas, onde se incluem os grandes animais subnaturalistas e as 

espirais da rocha 155 de Fratel, tal como figuras antropomórficas 

esquemáticas, corresponderia a período “pré-megalítico”, mas não 

epipaleolítico, como os autores sublinharam. A segunda, fase atribuída ao 

IV milénio a.C., seria formada por representações antropomórficas e 

zoomórficas, tanto esquemáticas como naturalistas, algumas destas com 

forte dinamismo. A associação de círculos com animais seria então 

frequente e recorre-se a paralelos com a arte megalítica que, de facto, não 

existem. Por fim, na terceira fase, datada nos finais do IV milénio, seriam 

dominantes os motivos geométricos e, principalmente, os círculos. Ali se 

incluem as linhas onduladas, as grandes espirais, antropomorfos 

esquemáticos, soliformes e figurações zoomórficas. Os autores do texto 

em apreço recusam avançar com qualquer modelo interpretativo em 

termos funcionais para a documentação que estudaram. 

Parece-nos hoje evidente que a falta de tanto claras, como 

numerosas observações estratigráficas, dos graus de pátina e o 

reconhecimento de associações, terão conduzido ao confuso faseamento 

apresentado e cuja cronologia é a mais redutora de todas as propostas 

para a arte do Vale do Tejo. Todavia, este trabalho, publicado em língua 

alemã, teve importância na divulgação da arte do Tejo, sobretudo no 

meio internacional. 

Ainda em 1978, foi editado texto de E. da Cunha Serrão, onde 

elabora nova síntese sobre a arte do Vale do Tejo. 

Ali se aceita cronologia mais alargada para a realização dos 

petróglifos, agora estabelecida entre o V e o II milénios a.C., “(…) desde 

o 'eolítico até à Idade do Bronze ou mais tarde.” Por outro lado, o autor 

esquece a tese dos cultos heliolátricos e helio-zoolátricos que tinha 

defendido e, seguindo hipótese subscrita por E. Anati, passa a falar do 

deus-rio e do seu possível culto (Serrão, 1978, p. 7). A iconografia 

rupestre integra, segundo o mesmo autor, seis categorias de símbolos 

(antropomórficos, zoomórficos, astrais, geométricos, pegadas e 

“covinhas”), reconhecendo que tanto antropomorfos como zoomorfos 

podem oferecer formas estilisticamente muito variadas, desde o sub-

realismo ao esquematismo muito sintético. Contudo, continua a não 

conceber periodização que estruture crono-culturalmente a arte do Vale 

do Tejo, aceitando-se associações de figurações de vários estilos com os 

motivos geométricos ou outros símbolos (Serrão, 1978, pp. 10, 13). 

Aquela situação, em que a classificação cronológica se 

comportava como uma espécie de harmónio, ora fechado ora aberto, 

deveu-se, como parece evidente, por um lado à inexperiência dos 

intervenientes no tipo de estudos que iniciavam e, por outro lado, tanto à 

falta de trabalhos, monográficos  ou  de  síntese,  realizados  sobre  a  arte  
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rupestre portuguesa e que ultrapassassem a simples descrição dos 

testemunhos, tratando as metodologias de levantamento a aplicar, tal 

como as problemáticas de carácter arqueológico e histórico. Para esta 

conjuntura muito contribuiu a ausência de diálogo com outros 

investigadores, nacionais e estrangeiros, daquela área do conhecimento e 

a inexistência do seu ensino nos programas universitários. 

Depois de termos analisado mais de 70% da documentação 

existente sobre a arte do Vale do Tejo, designadamente moldes de látex, 

fotografias e muito completa colecção de diapositivos, que havíamos 

reunido ao longo dos anos em que ali trabalhámos, pudemos apresentar, 

curta síntese da evolução crono-estilística daquelas manifestações, ao IV 

Congresso Nacional de Arqueologia, reunido em Faro, trabalho em que 

contámos com a colaboração de Jorge Pinho Monteiro. 

Artigo que tivemos a oportunidade de redigir para a Enciclopédia 

Verbo de Cultura, com grande divulgação, apresentou pela primeira vez, 

a evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo, considerando a 

existência de seis grandes períodos pré-históricos, suportados por 

numerosos exemplos de sobreposições, de associações, diferentes graus 

de pátina ou de desgaste, variações técnicas, morfológico-estilísticas e 

comportamentais das imagens gravadas. Eles oferecem expressão 

estilística e cultural, reflectindo alterações no desenvolvimento 

económico, social e cognitivo das comunidades humanas que produziam 

tais testemunhos (Gomes, 1980).  

Aquela sistematização nunca pretendeu corresponder a modelo 

estanque mas, bem contrário, a interpretação evolutiva, contando com 

frequências, dinâmicas e continuidades diversas, a par de recorrências. 

Em 1981, A. M. Baptista publicou a monografia intitulada A 

Rocha F 155 e a Origem da Arte do Vale do Tejo, onde além de 

inventariar 104 figuras daquela superfície decorada, esquecendo muitas 

como manchas ou pequenas linhas e embora nem sempre contando com 

os mesmos atributos para cada uma delas, chegou à conclusão de que as 

espirais eram mais antigas que os grandes zoomorfos de estilo 

subnaturalista, tecendo ainda considerações sobre a possível associação 

entre ambas imagens, aspectos que tinha, em trabalho anterior, defendido. 

Quanto a nós trata-se de uma interpretação completamente errónea da 

importante relação estratigráfica ali bem patente, pois as espirais não só 

sobrepõem, de facto, zoomorfos subnaturalistas na rocha em apreço 

como em outras da arte do Vale do Tejo, o mesmo acontecendo com 

imagens de outros períodos, nomeadamente representações solares 

radiadas ou antropomorfos esquemáticos (rocha F 172), confirmando-se, 

claramente, a espiral como símbolo próprio dos períodos terminais do 

ciclo artístico tagano (períodos V e VI), sendo atribuíveis, conforme 

desde há muitos anos vem acontecendo, à Idade do Bronze Médio e, 

talvez Final. Todavia, A. Martinho Baptista (1981, p. 33), igualmente 

considerou os círculos concêntricos como ulteriores aos zoomorfos 

subnaturalistas, reconhecendo a ocorrência, na superfície em estudo, das 

grandes composições de “ círculos e linhas”. O mesmo autor conclui da 

existência de três grandes fases de gravação na rocha 155 de Fratel, a 

primeira que também denomina subnaturalista, mostrando espirais e 

grandes zoomorfos, foi subdividida em Clássica e Evoluída, a segunda 

com antropomorfos esquemáticos e espirais, enquanto a terceira, e 

última, integraria círculos e suas associações, tal como até imagem que o 

autor atribuiu a caprino doméstico (Baptista, 1981, p. 40). Não podemos 

aceitar tanto a cronologia relativa proposta, por falta de evidências 

arqueológicas concretas ou correctamente registadas, nomeadamente de 

estratigrafias, graus de pátina, etc…, como recusamos o reconhecimento 

de fauna doméstica, dado que o estilo do caprino em questão, a sua 

técnica de execução e pátina, indicam tratar-se de figura recuada, aliás 

com bons e abundantes paralelos nos períodos iniciais da arte levantina 

peninsular. 

Estudo de síntese, de grande apuro metodológico, elaborado por 

E. Shee Twohig (1981), há um quarto de século, para a arte megalítica da 

Europa Ocidental, embora tenha excluído a Escandinávia, dedicou 
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especial atenção à Península Ibérica, onde são hoje conhecidos mais de 

meia centena de monumentos funerários decorados, através de pintura 

e/ou gravura, a grande maioria dos quais situados no Centro e Norte de 

Portugal, evidenciando aspectos iconográficos que não deixam de 

relacionar-se com a arte do Vale do Tejo. 

A autora antes referida, depois de estudar as técnicas, a 

iconografia, as cronologias, as possíveis origens, funções e 

interpretações, definiu dois grupos de arte megalítica portuguesa, na sua 

vertente funerária. Um deles situava-se em torno de Viseu, entre as bacias 

dos cursos, médio e alto, dos rios Vouga e Mondego, evidenciando 

aparente feição naturalista, por vezes integrando cenas, e o segundo, 

localizado a norte do Douro, embora mais concentrado no Litoral, onde 

predominariam as figurações geométricas (Twohig, 1981, p. 35). 

Naquela obra mencionam-se, somente, as decorações de três 

menires (Vale de Rodrigo, Belhoa e menir 58 dos Almendres), dado que 

a arte megalítica do Sul de Portugal era então quase desconhecida, 

mostrando actualmente panorama oposto, dado a excepcional profusão 

de menires decorados. 

E. Shee Twohig identificou os seguintes dez motivos principais 

na arte megalítica peninsular: figura humana, pele esticada, faixas de 

triângulos ou de aspas, faixas com dentes de serra, serpentiformes 

verticais (onduladas ou ziguezagues), serpentiformes horizontais, 

motivos radiais (com raios exteriores ou no interior), círculos (isolados 

ou em conjuntos concêntricos), motivos em U (isolados ou em conjuntos 

concêntricos), “a coisa” (elemento não identificado), assim como outras 

figuras com menor expressão numérica, entre as quais se contam as 

figurações de animais, meandros, reticulados, cruciformes, idoliformes, 

covinhas, báculos, etc… 

Não deixa de ser significativo o facto de ali se terem registado, 

para a região mencionada, apenas duas figurações do último tipo 

assinalado; uma, algo duvidosa, pintada em esteio do dólmen-capela de 

Santa Cruz, em Cangas de Onis (Oviedo), e a do menir da Bulhoa, tema 

que trabalhos ulteriores haveriam de demonstrar ser bem mais abundante 

(Twohig, 1981, pp. 22, 23, 29, figs 14, 75). 

A relativa proximidade geográfica entre o complexo de arte do 

Vale do Tejo e o conjunto de petróglifos de Las Hurdes, distribuídos pelas 

encostas da Serra de Gata, na zona setentrional da província de Cáceres, 

conduziu M. del Carmen Sevillano (1983) a procurar paralelos entre 

ambos reportórios iconográficos, concluindo pela escassez de tais 

afinidades e que se devem, quanto a nós, não só a diferenças culturais das 

sociedades que viveram em ambas regiões, como ao facto das gravuras 

hurdanas corresponderem, em termos cronológicos, aos períodos tardios 

da arte tagana, que não se circunscrevem, de modo algum, às Idades do 

Bronze e do Ferro, conforme aquela autora entendeu. De facto, naqueles 

momentos, designadamente na Idade do Bronze Final, a arte do Tejo 

encontrava-se no seu ocaso. No entanto, algumas figurações de armas, de 

podomorfos e outras imagens são comuns aos dois complexos artístico-

culturais, existindo, no Vale do Tejo, não muitas gravuras da Idade do 

Ferro, tal como ulteriores (Sevillano, 1986-87; 1991, pp. 99, 162-165). 

F. Jordá Cerdá (1983-84, pp. 90-93) não deixou de prestar alguma 

atenção à arte do Vale do Tejo, comparando-a com as pinturas de Las 

Batuecas (Salamanca), reconhecendo semelhanças entre figurações semi-

naturalistas ou entre algumas representações geométricas. Considerou a 

existência de hiatus artístico rupestre, correspondendo ao Epipaleolítico e 

inícios do Neolítico, dado aceitar como epipaleolíticos apenas os 

testemunhos artísticos, de tipo azilense, embora estas manifestações 

geométricas já fossem conhecidas no Paleolítico Superior, não obstante 

sempre algo esquecidas pela magnificência da arte figurativa. O mesmo 

autor ainda abordou a problemática respeitante à escassa frequência de 

círculos e de espirais na arte megalítica funerária do Noroeste e da área 

Centro-Ocidental da Península Ibérica, colocando como hipótese 

explicativa, a diferente diacronia, aspecto com o qual concordamos 

48 



 

plenamente. F. Jordá Cerdá reconheceu o complexo de gravuras do Vale 

do Tejo como constituindo importante núcleo que com a arte do Vale do 

Douro, então conhecida, os pequenos conjuntos da Beira Alta e de Las 

Hurdes, e a arte do Noroeste, a que chamou galaico-portuguesa, 

integraria a grande província artística do Ocidente Peninsular ou 

Atlântica. Refere algumas gravuras do Vale do Tejo, fala em possível 

culto solar e aceita o xamanismo como explicação integradora dos sítios 

com gravuras (Jordá Cerdá, 1983, pp. 8, 11). 

Vítor de Oliveira Jorge (1983, pp. 55-57) em brevíssima síntese 

sobre a arte rupestre em Portugal refere a arte do Vale do Tejo, centrando 

o seu discurso na crítica a todas as cronologias para ela até então 

propostas, embora incorra no erro de aceitar maior antiguidade para as 

espirais em relação aos cervídeos de estilo subnaturalista, da rocha 155 

de Fratel, no que segue A. Martinho Baptista (1981), mas sem que 

introduza qualquer novo contributo para a investigação de tão 

estimulante acervo. Aliás, em texto anterior aludiu à cronologia da arte do 

Vale do Tejo, legendando o antropomorfo suportando nos braços 

erguidos veado, da rocha 158 de São Simão, como “Homem 

transportando um animal abatido” (Jorge, 1980, p. 35). 

Em1983 publicámos um novo texto sobre os períodos com arte 

esquemática do Vale do Tejo (meridional, atlântico, círculos e linhas), 

caracterizando-se, sumariamente, cada um daqueles, referindo-se a 

simbologia dominante, os paralelos pertinentes hauridos nas artes móvel 

ou rupestre peninsulares, os enquadramentos de carácter sócio-religioso e 

ideológico, tal como as cronologias possíveis (Gomes, 1983). 

Outros trabalhos se sucederam, tanto sínteses (Gomes, 1985; 

1988; 1998; 2000b; 2001; 2002; 2002a;2003; 2006b; 2007b) como 

monográficos, que ajudaram à compreensão e demonstração da evolução 

da arte do Vale do Tejo, como do seu significado (Gomes, 1990; 2000a; 

2004; 2007a; Gomes e Cardoso, 1989). 

Apesar dos argumentos que temos apresentado, como suporte da 

cronologia epipaleolítica dos animais reticulados da rocha 155 de Fratel, 

existe atribuição ao IV milénio a.C., sem qualquer explicação (Bueno 

Ramírez, Balbín Behrmann, Díaz-Andreu e Aldecoa Quintana, 1998,     

p. 115). 

Texto onde genericamente se fala do culto da água e com ele se 

relacionam as gravuras do Vale do Tejo, da autoria de L. Oosterbeek 

(2002, p. 229), classifica aquelas ocorrências do Neolítico à Idade do 

Bronze, embora as atribua maioritariamente ao Calcolítico, mas sem 

argumentação justificativa. Também ali se dão a conhecer decalques, 

muito incompletos, de algumas rochas decoradas do rio Ocresa, onde se 

terão identificado, na continuação das descobertas nos anos setenta, mais 

uma dezena, embora algumas das quais com traços filiformes duvidosos 

ou recentes (Oosterbeek e Cardoso, 2003; 2004). 

O mesmo autor (Oosterbeek, 2008) volta a abordar a arte rupestre 

do Vale do Tejo, apresentando síntese do que sobre ela se escreveu, 

designadamente perspectivas cronológicas, embora de modo acrítico, não 

se apercebendo de erros de leitura estratigráfica que suportam algumas de 

tais interpretações e, numa perspectiva redutora, aceita diacronia curta, 

devendo reflectir o que denomina como única realidade arqueológica 

holocénica da região e, portanto, tida como capaz de contextualizar 

aquela, o megalitismo. A forte presença megalítica em torno das áreas do 

complexo artístico tagano, tem conduzido vários investigadores a, de 

modo simplista, aceitarem relação estreita entre aquelas duas realidades, 

raciocínio que igualmente tem ocorrido em outras situações, por exemplo 

entre a presença de machados mirenses e cistas da Idade do Bronze, 

conduzindo à classificação errónea daqueles (Cardoso e Gomes, 1997,   

p. 142). Aliás, se aceitássemos aquele critério chegaríamos a datar as 

gravuras do Vale do Tejo como acheulenses, dada a profusão de materiais 

e sítios com tal cronologia em torno do complexo artístico. 
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Para L. Oosterbeek (2008), arte rupestre e arquitectura, neolítica e 

calcolítica, constituiriam “códigos de apropriação do território”, 

repetindo ideias muito divulgadas nos últimos anos e indemonstradas. 

Seguindo vertente explorada que tenta explicar a presença de 

monumentos megalíticos e de estelas da Idade do Bronze, ainda como 

“marcadores” de caminhos de transumância, mas também alguma 

ingenuidade que recorda tempos românticos da Arqueologia, Jorge de 

Oliveira (2008) propôs que a arte rupestre do Vale do Tejo fosse 

produzida por “artistas pastores” durante os muitos tempos de “ociosa 

solidão”. Seria uma arte eminentemente pastoril, no quadro de 

movimentos de transumância, em que aqueles procuravam com o seu 

gado, durante a Primavera e o Verão, pastos frescos junto ao rio. Além do 

próprio conteúdo das imagens rupestres não permitirem tal interpretação 

dessacralizadora, dado constituírem sistemas diacrónicos que reflectem 

actividades sócio-religiosas, ali também não se observam as cenas de 

pastorícia que aquele autor refere, nem outras imagens próprias desse 

universo, importando afirmarmos que seria, até, impossível fazer chegar 

rebanhos, de ovino-caprinos e muito menos de bovinos, a locais do Vale 

do Tejo e do rio Ocresa, com margens profundamente encaixadas, mas 

onde existem extensos testemunhos rupestres, designadamente ao 

Cachão do Algarve, a Gardete e a boa parte do vale do Ocresa. 

Raquel Vilaça, que ao estudo da Proto-História da Beira Interior 

tem dedicado grande parte do seu labor científico, não esqueceu de, em 

diversos textos, referir o grande santuário rupestre do Tejo, a perenidade 

daquele ao longo de vários milénios e a sua função como elemento 

agregador e identitário das comunidades humanas que viviam na zona, 

como de citar aspectos particulares do seu reportório iconográfico, 

culturalmente integrados (Vilaça, 2008, pp. 16, 17, 26-28, 30, 35, 37, 41, 

59). 

Trabalho académico de L. Nobre (2008), sobre a arte rupestre na 

margem esquerda do rio Erges, onde inventariou 52 figuras 

esquemáticas, antropomórficas e geométricas, distribuídas por seis 

superfícies ao ar livre e por pequeno abrigo, propõe a sua classificação no 

Neolítico e Calcolítico, uma vez mais, principalmente devido à presença 

na região de monumentos megalíticos. Este aspecto segue perspectiva 

defendida por quem é incapaz de perceber as diacronias rupestres e, por 

outro lado, reconhecer que, naquela região, a informação arqueológica, 

não deixa de, seguramente, ser muito parcial, devido à falta de 

prospecções e/ou escavações sistemáticas, pelo que pouco se aproximará 

da realidade pretérita. Não obstante, trata-se de contributo significativo 

para o conhecimento da extensão do complexo artístico tagano, da sua 

iconografia, oferecendo como maior novidade o conjunto de dezasseis 

imagens gravadas no abrigo Catarina, onde identificámos duas figuras 

sobrepostas sobre dorso de animal, que interpretamos como possível cena 

de acrobacia. 

Abordagem teórica aos ideogramas na arte rupestre do Vale do 

Tejo foi objecto de ensaio académico, da autoria de M. F. F. M. de 

Carvalho (2008), onde discorre sobre as origens da linguagem simbólica, 

recorrendo a conceitos da Psicologia, Psicanálise (Freud e Jung) e da 

Neurociência, tal como da Linguística Estrutural ou da Semiótica. Apesar 

do interesse real de algumas das perspectivas elaboradas, existe 

inadequação relativamente à informação empírica de que a autora se 

serve ao tentar ilustrar as propostas que veicula. 

Algumas sínteses, de carácter regional e abordando as vertentes 

histórico-artística e arqueológica, têm mencionado, com diferente fôlego, 

a arte do Vale do Tejo, em certos casos transcrevendo longas passagens 

de textos da nossa autoria (Marcelo, 1993, pp. 22-26) ou usando as 

nossas conclusões e imagens, mas nem sempre citando as fontes 

originais, como seria recomendável (Rosa, 2001, pp. 13-18, 20, 21). 

As muitas notícias surgidas na rádio, televisão e, sobretudo, na 

imprensa, diária e semanal, tal como os artigos que anteriormente 

citámos, conduziram a que a arte rupestre do Vale do Tejo fosse 
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conhecida do grande público, logo após a sua descoberta. A partir de 

meados dos anos setenta, começou a cair no esquecimento, devido à falta 

de continuação da investigação e à ausência das novidades que fazem 

notícia. A imprensa e a televisão voltaram a ela referir aquando da 

polémica que envolveu a conservação da arte rupestre do Vale do Côa, 

embora pouco mais tenha acontecido.  

Providos de parecer positivo da Junta Nacional da Educação, que 

então tutelava a actividade arqueológica, levaram-se seis rochas 

decoradas de Fratel (nos 6, 32, 451, 119, 126 e 145), facilmente destacadas 

da bancada rochosa, para o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, de 

Castelo Branco, tendo em vista representarem, pelo menos 

simbolicamente, aquele património submerso pelas águas da barragem ali 

edificada. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquele núcleo chegou a ser exposto em sala própria, embora as 

recorrentes faltas de verbas, dos museus nacionais, nunca tenham 

permitido fazê-lo com suporte científico e os aspectos didácticos que o 

projecto, por nós elaborado graciosamente, contemplava, tendo sido 

desmantelado, embora uma ou outra rocha se encontre, por vezes, em 

exposição. 

A arte rupestre do Vale do Tejo tem tido alguma divulgação 

nacional e internacional, esta nomeadamente entre investigadores 

espanhóis, franceses, italianos, ingleses e alemães, sendo citada e, em 

alguns casos, reproduzidas algumas das suas imagens, sobretudo a partir 

dos trabalhos publicados por A. Martinho Baptista e por nós próprios. 

 

Sala “Arte do Vale do Tejo”, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior (Castelo Branco) (proj. 
M. V. Gomes, M. L. Janeiro, 1978). 
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CAPÍTULO III 
AMBIE,TE ,ATURAL 
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Conforme anteriormente referimos, o denominado complexo de arte 

rupestre do Vale do Tejo localiza-se em sector de ambas margens daquele 

rio e nos seus afluentes Erges, Sever e Ocresa. Trata-se de trecho 

pertencente à bacia do denominado Médio Tejo e que conceitos 

geográficos hoje ultrapassados, elegeram como fronteira entre as 

chamadas províncias da Beira Baixa e do Alto Alentejo, regiões hoje 

melhor conhecidas como Beira Interior Sul e Nordeste Alentejano. 

A. Sérgio (1941, p. 112) designou Beira Meridional o território 

que se desenvolve a sul da extremidade nordeste da serra da Estrela e 

atinge o rio Tejo. 

Todavia, já nos anos trinta do passado século, Amorim Girão 

(1933, pp. 98, 100, 101, mapa) ali identificou características geográficas 

e culturais comuns aos territórios que marginam o Tejo, constituindo uma 

mesma zona natural, pelo que chamou, com razão, Beira Alentejana 

àquela faixa da Beira Baixa, que incluí os concelhos de Penamacor, 

Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Gavião e Nisa, 

bem como a freguesia de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de 

Vide, colocando os limites das duas províncias num paralelo que passa 

poucos quilómetros a sul de Nisa. 

Na verdade, desde cedo que grandes rios, como o Tejo, 

desempenharam decisivo papel civilizador no decurso da evolução 

humana, dado eles próprios possuírem como gerarem à sua volta 

significativos recursos naturais, essenciais à sobrevivência e bem-estar 

das comunidades humanas, mas constituindo, ainda, privilegiados meios 

de circulação de bens e de ideias. 

Os grandes cursos de água foram, e alguns ainda o são hoje, 

elementos aglutinadores, capazes de desenvolverem importantes áreas de 

influência económica-cultural e, em muito menor escala, intransponíveis 

barreiras físicas e político-administrativas, separadoras de territórios ou 

de povos. 

A eleição de várias zonas de ambas margens do Tejo, e dos seus 

afluentes, para o desenvolvimento de actividades sócio-religiosas, de que 

as gravuras constituem os únicos testemunhos duradouros, confirmam 

não só a importância material e simbólica de tal espaço, como a sua 

enorme capacidade de atracção, tornando-se elemento de convergência 

para as comunidades pré e proto-históricas. 

Aquelas detiveram, primeiramente, economia predadora, baseada 

na recolecção e na caça, em seguida, de carácter rural ou agro-pastoril, 

pelo que grandemente dependentes dos factores ambientais e, por fim, de 

feição complexa, sendo capazes de explorar minérios não ferrosos e de 

desenvolverem redes de interacção económica e cultural, de âmbito 

regional e à distância, transformando-se em sociedades politicamente 

organizadas e capazes de dominaram territórios precisos ou de carácter 

proto-estatal. 

A natureza geológica dos solos, a sua morfologia, orografia e 

hidrografia, a par dos agentes meteóricos que modelaram o clima, mas 

também os regimes dos cursos de água, a constituição do coberto vegetal 

e as faunas que o habitaram, exerceram especial influência nas estratégias 

de povoamento, condicionando aspectos de ordem económica e social, 

ou até religiosa. Tais factores determinaram os graus de dificuldade na 

obtenção de recursos alimentares, do trabalho nos campos ou nas 

III.1. ESPAÇO E CO,TEXTO GEOMORFOLÓGICO 
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actividades extractivas, como o sucesso das colheitas ou o crescimento 

dos gados. 

A paisagem é bem mais que um cenário do protagonismo do 

Homem, dado que comunidades humanas e ambiente natural constituem 

o todo que é a própria Natureza. Contudo, convém registar que a 

paisagem actual não é senão o resultado de sucessivas alterações que, 

com diferentes dinâmicas e impactos, ocorreram ao longo dos milénios, 

primeiramente de carácter geomorfológico e climático, seguindo-se as 

provocadas por acção antrópica. 

Movimentos populacionais, migrações, colonizações e, até, 

invasões, apesar do descrédito que tais modelos hoje usufruem pelo 

abuso com que no passado serviram para explicar as grandes 

transformações históricas, foram, no entanto, fenómenos comuns à Pré e 

Proto-História peninsulares. Eles ficaram a dever-se à vontade constante 

das populações tentarem melhorar as suas condições de vida e de 

passarem a controlar, política e economicamente, os principais recursos 

naturais de que, afinal, dependiam. 

A região do curso médio do Vale do Tejo, onde se detectou o 

enorme complexo de arte rupestre, é dominada pela presença de sector 

daquele rio e pela imponente crista quartzítica que ele atravessa, 

encontrando-se a na zona de transição, entre a Bacia Terciária do Baixo 

Tejo e o sopé dos relevos da margem sudoeste da Cordilheira Central 

Portuguesa, na franja ocidental do Maciço Hespérico. 

Tanto para norte como para sul de ambas margens do rio Tejo 

desenvolvem-se amplas plataformas, com 200 m a 300 m de cota, 

constituídas por xistos e grauvaques, há muito classificados como de 

idade ante-ordovícica, mostrando camadas muito levantadas e quase 

sempre verticais, fazendo parte da grande mancha da Beira (Ribeiro et 

alii, 1965, p. 14), actualmente classificados como pré-câmbricos e 

câmbricos, integrando o Supergrupo Dúrico-Beirão (Carvalho, Cunha, 

Martins e Tavares, 2006, p. 26). 

Tais rochas originaram solos xistosos, onde ocorrem sucessão de 

relevos baixos, de cabeços arredondados e valados ou as “charnecas”, 

terrenos tardiamente arroteados, como os da zona de Fratel e dos Montes 

de Nisa. A pouco mais de 10 km para sul do rio Tejo surgem os granitos 

alcalinos biotíticos, de grão grosseiro, da peneplanície de Nisa.  

Sobre o substrato xisto-grauváquico encontram-se manchas 

detríticas, mais ou menos desenvolvidas, de arcoses, argilas embalando 

blocos de quartzo e feldspato alterado, miocénicas e paleogénicas, por 

vezes parcialmente cobertas por cascalheiras ou formações areno-

conglomeráticas, contendo intercalações argilo-arenosas plio-

pleistocénicas, sobrepostas, não raro, por restos de depósitos 

quaternários. 

Aqueles encontram-se bem desenvolvidos em zonas das duas 

margens do rio Tejo e em alguns pontos do Ocresa, onde também se 

detectam formações aluvionares. Tanto a montante como a jusante, das 

Portas de Ródão, desenvolvem-se duas importantes bacias sedimentares, 

sendo a segunda mais extensa. 

Na margem sul do Tejo o terreno é ondeado, dissecado pela 

abrasão continental e cortado por várias linhas de água, em vales 

profundos e encaixados, de cursos sinuosos, cumeados por retalhos de 

antigos depósitos desmontados pela erosão, representando a transição 

morfológica das serras da Beira para as plataformas de aplanação do 

Alentejo, que se efectua na faixa geográfica entre Castelo Branco e Nisa. 

A crista quartzítica de Ródão, formada por quartzitos armoricanos 

ordovícicos e outras rochas metamórficas duras, contendo bilobites, 

ergue-se 150 m a 250 m acima das plataformas de xisto, estando 

orientada nor-noroeste–sul-sudeste e encontrando-se subdividida por vale 

longitudinal que define duas cumeadas paralelas. Mede mais de 30 km de 

comprimento e 2,5 km de maior largura (Carvalho, Cunha, Martins e 

Tavares, 2006, p. 27). Denomina-se serra do Ródão ou do Muradal, o 

sector daquela situado a norte do Tejo, onde atinge 566 m de altitude 
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(Penedo Gordo), e serra de São Miguel, o sector sul, medindo 460 m de 

altura, constituindo o ponto mais alto da região, onde se instalou povoado 

da Idade do Bronze Final e da Idade do Ferro. 

As Portas de Ródão, oferecendo 45 m de largura, correspondem a 

profunda garganta com origem epigénica, classificada em 2009 como 

geomonumento (Ribeiro et alii, 1965). Segundo palavras de Orlando 

Ribeiro (1944, p. 632), “(…) abriu o Tejo uma garganta fundíssima, 

antes de alargar-se nas cascalheiras de Ródão, para logo se precipitar, 

impetuoso e sussurrante, na estreita porta aberta no alinhamento 

perpendicular das quartzites”. 

O Tejo é o maior dos rios peninsulares, nasce nos Montes 

Universais ou Serra de Albarracín, situados na Zona Oriental da 

Península Ibérica e, depois de percorrer 825 km, no sentido nascente-

poente, entre a Cordilheira Castelhana e os Montes de Toledo, desagua 

no Atlântico. Curso de água antigo, em grande parte encaixado, 

formando vale provido de secção em V, por vezes apresentando 

meandros, conforme é próprio dos rios que correm em terrenos de xisto, 

integra bacia hidrográfica muito desenvolvida, drenando as vertentes 

meridionais da Cordilheira Central. Volumoso durante a maior parte do 

ano e sobretudo durante o Inverno, devido ao regime torrencial das 

pequenas ribeiras que nela confluem, o seu caudal, em Vila Velha de 

Ródão, ronda os 350 m3 por segundo, enquanto em Alcântara se contam 

250 m3 por segundo. 

A zona situada a montante e a jusante das Portas de Ródão, onde 

se desenvolveu o complexo artístico rupestre, integra o vasto sector que, 

de Abrantes a Toledo, é reconhecido como Médio Tejo, correspondendo a 

montante o Alto Tejo e a jusante o Baixo Tejo, com o seu comprido 

estuário e extensas planícies aluvionares anexas. 

Ele foi, desde sempre, a principal fluvio-via do Ocidente 

Peninsular, sendo capaz de “drenar mais de 1/3 do território” hoje 

português (Gaspar, 1993, p. 93), permitindo, durante a Pré e Proto-

História, como ulteriormente, a navegabilidade, a comunicação e a 

interacção, económica e cultural, entre a costa e o hinterland, pelo que 

constituiu vigoroso factor de desenvolvimento. Por outro lado, a densa 

rede de afluentes e subafluentes que apresenta foi igualmente utilizada no 

relacionamento entre comunidades, nomeadamente os leitos, de areia e 

cascalho, quando secos parte do ano, constituindo os até há alguns anos 

atrás, chamados “caminhos de ferradura”. Estes eram vias de circulação 

habituais, por vezes mesmo milenárias, através das quais se atingiam 

zonas serranas e interiores, pelas quais se escoavam produções, se 

mantinha algum comércio ou se deslocava o gado, aquando dos 

movimentos de transumância. Os grandes rios tanto uniram as 

populações situadas em margens opostas como, em alguns períodos, 

constituíram fronteiras, sobretudo quando entendidos como meios de 

produção, elementos defensivos ou demarcadores de territórios políticos. 

Também alguns dos afluentes do Tejo oferecem vales profundos e 

de encostas escarpadas, quando atravessam zonas de xistos e grauvaques. 

Os principais, no sector correspondente ao complexo artístico pré e 

proto-histórico são, na margem direita e enumerados de montante para 

jusante, o Erges, Aravil, Ponsul, Ocresa e Zêzere, enquanto, na margem 

oposta, contam-se o Sever e as ribeiras de Montalvão, Fivenco, Nisa e de 

Figueiró, tal como outras linhas de água de importância menor. 

O rio Erges, onde também se encontram gravuras rupestres, 

constitui fronteira entre os dois países ibéricos, pertencendo a sua 

margem direita ao distrito de Castelo Branco e a esquerda ao município 

de Alcântara e à província de Cáceres. O seu percurso algo sinuoso, 

desenvolve-se em vale encaixado de terrenos xisto-grauváquicos, de 

nordeste para sudoeste e depois de norte para sul, durante cerca de         

50 km, da região de Penamacor ao Tejo, passando por Segura. 

O rio Ocresa, onde igualmente se conhecem, importantes 

conjuntos de gravuras rupestres, oferece longo curso, que se estende por 
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mais de 60 km, desde a vertente oriental da serra da Gardunha à sua 

confluência no Tejo. 

O Sever nasce nos contrafortes setentrionais da serra de São 

Mamede e desagua no Tejo, a cerca de 35 km, para noroeste. 

Ainda se conservam, ao longo de ambas margens do Tejo, tanto a 

montante como a jusante das Portas de Ródão, longos muros construídos 

com blocos de xisto, os caminhos de sirga, ou sirgadouros, a maioria 

edificados no século XVI e que serviam para puxar, com cordas e à força 

de braços, as embarcações, quando as correntes eram muito fortes, não se 

podendo vencer aquelas apenas com os remos; navegação hoje 

completamente perdida, mas a que ainda assistimos, e dela nos servimos, 

nos inícios dos anos setenta do passado século. 

O sector do Vale do Tejo, onde se encontram gravuras rupestres 

encontra-se “domesticado”, devido à acção de cinco grandes barragens 

que controlam os caudais e possuem extensas albufeiras, três delas no 

grande rio ibérico, Alcântara, a mais a montante e em território espanhol, 

Cedilho, no Tejo internacional, à qual se deve a submersão de gravuras 

no Sever e Erges, Fratel, a principal responsável pelo “afogamento” da 

arte tagana, Ortiga-Belver, que influi nos níveis de água do rio Ocresa e 

da ribeira de Parcana, submergindo boa parte dos vales de ambos cursos 

de água, zonas onde também existiam manifestações artísticas rupestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carta Geológica do centro da zona onde se desenvolve o complexo artístico tagano. 
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Embora se desconheça, especificamente, a evolução climática para o 

território hoje português durante o Pleistocénico e muito mal no decorrer 

do Holocénico, sabe-se que durante aquela primeira idade sucederam-se 

climas e biótopos, intercalando fases muito frias e secas (glaciares), onde 

a biomassa diminui, correspondendo a grandes abaixamentos dos níveis 

do mar (regressões) e à modelação dos rios, como outras mais quentes e 

húmidas (interglaciares e interstadiais), onde ocorreu a subida dos níveis 

dos mares, a maior sedimentação dos rios, o desenvolvimento de áreas 

lagunares e estuarinas, como dos solos de cobertura, mas também da 

vegetação e das faunas em geral. 

A região do curso médio do Vale do Tejo parece não ter estado 

sujeita à acção directa do último glaciar (Würm), que se terá feito sentir, 

no Ocidente Peninsular, apenas nas serras da Cabreira, Peneda-Gerês e na 

Estrela, onde entre 18.000 e 13.000 a.C. os gelos desceriam até aos 

700/800 m de altitude. 

O máximo glaciar da serra da Estrela cobriria 70 km2, atingindo o 

limite geral das neves permanentes 1650 m de altitude (Daveau, 1971, 

pp. 17, 23; 1980, p. 27; Daveau, Ferreira, Ferreira e Vieira, 1997). 

Análises polínicas efectuadas para outras regiões da Península 

Ibérica indicam que durante o Pleistocénico existiram períodos de clima 

quente e húmido, de tipo sub-tropical, que deram origem a florestação 

densa e diversificada, onde conviveram espécies de tipo mediterrânico 

com outras próprias de zonas temperadas. Nos finais do Riss terá, 

mesmo, surgido clima suave, proporcionando o desenvolvimento de 

vegetação arbórea, contendo pinheiros, bétulas, abetos, tílias e carvalhos. 

Em seguida, durante o Riss-Würm ocorreu sobreaquecimento climático, 

conforme documentam os restos de flora quente ('erium Oleander, 

Quercus faginea, Rubus sp., Salix sp., etc...). Também nos inícios do 

Würm o clima terá sido quente e húmido, existindo coberto vegetal com 

carvalhos, abetos, faias, pinheiros, castanheiros, aveleiras e álamos, entre 

outras espécies. O subsequente arrefecimento, característico do Würm 

Médio e Recente, deu origem a vegetação estépica, de herbáceas 

heliófilas desaparecendo os taxa quentes, sobretudo em zonas com 

altitudes superiores a 300 m ou 400 m, muito embora se tenham mantido 

alguns bosques de pinheiros e charnecas, em zonas mais baixas e 

nomeadamente nos interflúvios. Nos finais do Würm o clima tornou-se, 

ainda, mais rigoroso e as estepes arbustivas, com pinhal, expandiram-se 

dos planaltos interiores para o Litoral, enquanto os carvalhos diminuíram, 

ocupando os vales (Mateus e Queiroz, 1993, p. 124). 

Durante o Tardiglaciar assistiu-se novamente ao desenvolvimento 

da flora quente (Olea sp., Pinus halepensis, Quercus caducifolios, 

Pistacia terebinthus, etc...), embora intercalando com fases frias (Dryas) 

com menos sete a dez graus centígrados que a temperatura actual, 

ocorrendo o incremento das espécies estépicas, sobretudo nas terras altas. 

Na costa sul, a julgar pelos resultados obtidos para o Sudeste 

Peninsular, as condições climatéricas, tal como hoje, seriam algo 

diferentes em relação às zonas interiores e setentrionais, observando-se 

maior calor, menos humidade e a progressão do pinhal, tal como a 

formação de dunas (Mateus e Queiroz, 1993, pp. 123-125; Badal e 

Roiron, 1995, pp. 31-38). 

III.2. EVOLUÇÃO CLIMÁTICA  

59 



 

 

 

 

 

 

O reaquecimento climático observado no início do Holocénico, 

inicialmente brusco e em seguida lento, proporcionou acentuada 

diversificação dos taxa, surgindo as pré-florestas caducifólias do Pré-

Boreal (ca 8.000 a.C.), em detrimento das estepes e atingindo os bosques 

a sua máxima extensão durante o Atlântico (ca 6.000 a.C.), com Quercus 

caducifolios, Ulmus sp., Acer sp. e Tilia sp., a par de Olea sp., Pinus 

halepensis, Pistacia lentiscus, Rosmarinus, tal como de outras espécies 

que sobreviveram nas garrigues e matorrais do Sub-Boreal (ca 3.000 

a.C.). Durante o Pré-Boreal terão existido, nos substratos arenosos, 

pinhais bravos, enquanto nos vales desenvolveram-se matas. 

Subsequentemente deu-se maior expansão dos taxa termomediterrâneos. 

Trabalho que traçou a evolução vegetal na serra da Estrela, 

principalmente a partir dos depósitos situados na Lagoa Comprida, aí 

detectou, anteriormente a 7.200 a.C., floresta aberta de pinheiros (Pinus 

sylvestris), a que se seguiu elevada percentagem de vidoeiros (Betula), 

para entre 6.300 a.C. e 600 a.C. existir floresta de carvalhos e vidoeiros, 

perdendo, depois, estas últimas espécies representatividade, mas 

seguindo-se nova fase em que predominaram os vidoeiros. 

A aveleira (Corylus) e o ulmeiro (Ulmus) terão para ali migrado 

em cerca 6.000 a.C., ou seja durante o Período Atlântico. 

Mais tarde, durante a segunda metade do IV milénio e no milénio 

seguinte, ocorreu a destruição da floresta devido à agricultura intensiva e 

à pastorícia. Terão ardido propositadamente grandes áreas e proceder-se-

ia a queimadas outonais, tendo em vista desenvolver o estrato herbáceo. 

É o momento em que também se dá a erosão hídrica das encostas, 

aspectos igualmente detectados em outras regiões da Península Ibérica e 

da Europa, traduzindo nova atitude do Homem perante a Natureza 

(Cordeiro, 1992, pp. 96, 101). 

No primeiro milénio os andares superiores daquele relevo 

ganham o aspecto desarborizado que actualmente apresentam, 

Aspectos geográficos durante os finais do Pleistocénico e os inícios do Holocénico (a linha 
tracejada litoral corresponde ao máximo de regressão würmiana, em ca 18.000 B.P., quando o 
nível médio das águas do mar baixou cerca de 100 m, mostrando-se os limites do entalhe 
regressivo, em cerca de 5.000 B.P., tal como os glaciares           e as zonas com altitudes superiores 
a 700 m) (seg. S. Daveau, 1980, p. 24, fig. 5). 
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desaparecendo o pinheiro e a aveleira, dando lugar a vegetação rasteira 

de ericáceas e herbáceas (Janssen e Woldringh, 1981). 

Conforme mencionámos, também a acção antrópica muito tem 

contribuído para as alterações mais recentes da paisagem, passando esta 

de "natural" a "cultural". S. Daveau (1980, p. 32), lembrou que "... o 

equilíbrio biológico das florestas mediterrânicas é frágil. Queimadas 

repetidas tendem a fazer recuar a floresta de carvalhos, dando lugar, 

conforme o tipo de intervenção humana e de ambiente local (clima, solo, 

declive) às florestas de pinheiros, às charnecas de estevas ou urzes ou 

ainda aos montados ou campos desarborizados". 

Recentemente tem-se vindo a reconhecer, para as montanhas do 

Centro e Norte do país, os inícios do impacto antrópico, nos finais do V 

milénio a.C., devido à pastorícia (Cordeiro, 1992). Também naquela 

mesma data o Litoral do Alentejo sofreu idêntica acção, sobretudo nos 

carvalhais, que se acentuou em meados do milénio seguinte. No II 

milénio a.C. o clima volta a ser mais seco, sendo novamente mais 

húmido no I milénio, quando se terá processado sensível redução da 

floresta, dando lugar a pastagens e a terras de cultivo, durante a Idade do 

Bronze Final (Mateus e Queiroz, 1993, pp. 126, 127). 

Actualmente a região mencionada, em torno das Portas de Ródão, 

oferece clima de tipo mediterrânico, com verões quentes e secos, por 

vezes prolongando-se em estiagens outonais, sendo os invernos 

chuvosos, com maior precipitação de Novembro a Fevereiro, mas 

oferecendo temperaturas amenas, sendo raras as negativas e mais 

rigoroso o mês de Dezembro. Em algumas zonas mais baixas os relevos 

envolventes obstam a que se faça sentir a acção regularizadora do 

Atlântico, tanto de Verão como de Inverno (Carvalho, Cunha, Martins e 

Tavares, 2006, pp. 16-19). 
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  Cartografia obtida no Atlas do Ambiente Digital, da Direcção Geral do Ambiente, 1998. 
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O sector do curso médio do Vale do Tejo onde se encontram as gravuras 

rupestres situa-se nos limites de duas das principais zonas biogeográficas 

actuais, formadas a partir dos inícios do Holocénio, a temperada húmida 

e a de clima mediterrânico. 

Os parcos vestígios do coberto vegetal autóctone reduzem-se aos 

montados, onde domina a vegetação esclerófila, constituída por 

azinheiras e azinhos (Quercus rotundifolia Lam.; Quercus ilex L.) e em 

zonas mais frescas por sobreiros (Quercus suber L.), ambos de folha 

perene, surgindo os carrasqueiros (Quercus coccifera L.), os zambujeiros 

(Olea europaea L., var. sylvestris Miller), o piorno amarelo (Retama 

sphaerocarpa, Boiss.), o piorno branco (Retama monosperma L., Boiss), 

tal como alguns matorrais, com carqueja ou tojo (Ulex europaeus L.) e 

urzes (Erica arborea L.) ou, em áreas mais baixas e mais húmidas, o 

alecrim (Rosmarinus officinalis L.), o loureiro (Laurus nobilis L.), o 

rosmaninho (Lavandula luisieri, Rozeira), a alfazema (Lavandula 

stoechas ssp. lusitanica, Rozeira), o tomilho (Thymus vulgaris L.), o 

loendro ('erium oleander L.), a tamargueira (Tamarix gallica L.) e a 

murta (Myrtus communis L.). Em zonas alagadiças podemos encontrar 

freixos (Fraxinus angustifolia Vahl, ou Fraxinus excelsior L.), salgueiros 

(Salix alba L.) ou os odoríferos poejos (Mentha pulegium L.). Nos vales 

dos rios Ponsul e Ocresa existe o lódão bastardo ou agreira (Celtis 

australis L.) e nas escarpas da crista quartzítica de Ródão encontram-se 

zimbros (Juniperus oxycedrus lagunae L.), verdadeiras relíquias do 

coberto vegetal antigo (Moreira, 2008, p. 58) 

Os céus da zona onde se desenvolve o complexo de arte rupestre 

do Tejo e, sobretudo, da alta crista quartzítica, em que se abrem as Portas 

de Ródão são, ainda hoje, cruzados por numerosas espécies de aves. 

Estudos exaustivos elaborados desde os anos oitenta, na área das 

Portas de Ródão (Costa, 1992; Gouveia, 2009, pp. 36-39), permitiram 

registar a presença, entre as espécies mais comuns e a maioria 

correspondendo a passariformes, de: corvo marinho de faces brancas 

(Phalacrocorax carbo L., 1758), garça-real (Ardea-cinerea L., 1758), 

cegonha branca (Ciconia ciconia L., 1788), cegonha preta (Ciconia nigra 

L., 1758), milhafre preto (Milvus migrans Boddaert, 1783), gaivota de 

asa escura (Larus fuscus L., 1758), guincho comum (Larus ridibundus 

L., 1766), cuco canoro (Cuculus canorus L., 1788), mocho galego 

(Athene noctua Scopoli, 1769), guarda rios (Alcedo atthis L., 1758), 

abelharuco comum (Merops apiaster L., 1758), poupa (Upupa epops L., 

1758), peto verde ou real (Picus viridis L., 1758), pica-pau malhado 

(Dendrocopos major L., 1758), cotovia pequena ou dos bosques (Lullula 

arbórea L., 1758), andorinha das rochas (Ptyonoprogne rupestris 

Scolopi, 1769), andorinha das chaminés (Hirundo rustica L., 1758), 

andorinha dos beirais (Delichon urbica L., 1758), petinha dos prados 

(Anthus pratensis L., 1758), alvéola cinzenta (Motacilla cinerea Tunstall, 

1771), alvéola branca (Motacilla alba L., 1758), picanço barreteiro 

(Lanius senator L., 1758), estorninho preto (Sturnus unicolor Temminck, 

1820), gaio comum (Garrulus glandarius L., 1758), gralha preta (Corvus 

corone L., 1758), carriça (Troglodytes troglodytes L., 1758), ferreirinha 

(Prunella modularis L., 1758), rouxinol (Luscinia megarhynchos Brehm, 

1831), felosa poliglota (Hippolais polyglotta Vieillot, 1817), toutinegra 

de barrete (Sylvia atricapilla L., 1758), toutinegra do mato (Sylvia undata 

Boddaert, 1783), felosa comum ou felosinha (Phylloscopus collybita 

Vieillot, 1817), papa moscas preto (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764), 
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taralhão cinzento (Muscicapa striata Pallas, 1764), melro azul 

(Monticola solitarius L., 1758), melro preto (Turdus merula L., 1758), 

rabirruivo (Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774), pisco de peito ruivo 

(Erithacus rubecula L., 1758), tordo comum ou pinto (Turdus philomelos 

Brehm, 1831), tordo ruivo (Turdus iliacus L., 1766), chapim de poupa 

(Parus cristatus L., 1758), chapim azul (Parus caeruleus L., 1758), 

chapim real (Parus major L., 1758), chapim rabilongo (Aegithalos 

caudatus L., 1758), trepadeira (Certhia brachydactyla Brehm, 1820), 

pardal (Passer domesticus L., 1758), bico de lacre (Estrilda astrild L., 

1758), tentilhão (Fringilla coelebs L., 1758), chamariz ou milheirinha 

(Serinus serinus L., 1766), verdilhão (Carduelis chloris L., 1758), 

pintassilgo (Carduelis carduelis L., 1758), pintarroxo (Carduelis 

cannabina L., 1758), trigueirão (Miliaria calandra L., 1758), 

escrevedeira (Emberiza cirlus L., 1766). 

As Portas de Ródão constituíram, até há bem pouco tempo, local 

de cria de grandes aves de rapina, nomeadamente de grifos (Gyps fulvus 

Hablizl, 1783) e de águias, como a águia perdigueira ou de Bonelli 

(Hieraaetus fasciatus Vieillot, 1822), que se não regista já, mas também 

da cegonha preta (Ciconia nigra L., 1758). 

Ali surgem aves, com interesse venatório, como a perdiz comum 

(Alectoris rufa L., 1758), o pombo torcaz (Columba palumbus L., 1758) 

e a rola comum (Streptopelia turtur L., 1758). 

As águas do Tejo e dos seus afluentes eram ricas em peixe, 

aspecto que se manteve até aos anos setenta da passada centúria, 

momento em que se edificaram as grandes barragens, como a de Fratel 

ou a de Cedillo, e o incremento do uso de fertilizantes na agricultura 

como a existência de algumas indústrias produtoras de efluentes 

contaminados (celuloses, central nuclear, …), conduziram à poluição 

química e ao desaparecimento da maioria das espécies aquícolas. 

Entre a ictiofauna com interesse económico contavam-se a, muito 

apreciada, lampreia-marinha (Petromyzon marinus L., 1758), a lampreia-

de-rio (Lampetra fluviatilis L., 1758), a lampreia-de-riacho (Lampetra 

planeri Bloch, 1782), conhecida no nosso território apenas na bacia do 

Tejo, o esturjão (Acipenser sturio L., 1758), desaparecido do grande rio 

peninsular há mais de meio século, as muito abundantes enguias 

(Anguilla anguilla L., 1758), o sável (Alosa alosa L., 1758), o barbo 

(Barbus bocagei Steindachner, 1865), a savelha (Alosa fallax Lacépède, 

1803), o cumba (Barbus comiza Steindachner, 1865), a boga-de-boca-

arqueada (Chondrostoma lemmingii Steindachner, 1865), a boga-

portuguesa (Chondrostoma lusitanicum Collares-Pereira, 1980), o escalo-

do-sul (Lentiscus pyrenaicus Günther, 1868), o bordalo (Rutilus 

alburnoides Steindachner, 1866) e a pardelha (Rutilus arcari 

Steindachner, 1866) (Almaça, 1996). 

Encontram-se entre os répteis, frequentadores do rio, o cágado 

(Mauremys leprosa Schweigger, 1812), não despiciendo na alimentação, 

a cobra de água ('atrix maura L., 1758) e o lagarto-de-água (Lacerta 

schreiberi Bedriaga, 1878). 

 

 

 

  

▼ Pesca no Cachão de São Simão (1974). 
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O curso médio do Vale do Tejo, tanto o imediatamente a montante como 

o a jusante das Portas de Ródão, evidenciou vestígios da presença 

humana remota, os mais antigos dos quais podem ser atribuídos ao 

período Acheulense, correspondendo ao Homo Erectus. 

Estreitas afinidades entre as formações plio-pleistocénicas e as 

jazidas arqueológicas que aquelas contêm, das costas atlânticas de 

Portugal e de Marrocos, permitem apoiar a colonização humana da 

Península Ibérica através do istmo Hispano-Marroquino, possivelmente 

durante regressão eustástica. Todavia, outras vias de penetração na 

Europa dos grupos acheulenses, ou dos portadores da “civilização do 

biface”, ter-se-ão situado na Anatólia, via estreito de Bósforo, norte do 

mar Negro e no istmo sículo-tunisino, durante períodos de acentuada 

regressão marinha, talvez aquando do interglaciar Günz-Mindel. 

O processo de talhe desenvolveu-se então a toda a periferia dos 

seixos, pesados e alguns de grandes dimensões, determinando-se gumes 

longos através da técnica de lascagem com percussão directa e, algo mais 

tarde, indirecta, usando-se percutores elásticos, como o osso, a madeira 

ou rochas brandas, obtendo-se lascamento mais superficial, mas invasor, 

com ângulos muito abertos ou tangenciais, capazes de dar forma a 

utensílios providos de extensos gumes, como os unifaces, os bifaces, os 

triedros e os raspadores, surgindo ainda os poderosos machados, com 

gume transversal. Núcleos com grandes dimensões (mais de 0,300 m de 

comprimento), dormentes e móveis, forneceram lascas com mais de 

0,100 m de comprimento, onde foram afeiçoadas ferramentas de corte, 

como bifaces e raspadores, sendo mais comuns nos inícios do 

Pleistocénico Médio (ca 750.000 a.C.) (Sheron, 2009). Machados e 

triedros encontram-se pouco representados nas culturas acheulenses do 

resto da Europa, pelo que este aspecto acentua o relacionamento cultural 

com o Norte de África, há cerca de 800.000 anos (Penalva, 1984, p. 376). 

Em Atapuerca (Burgos), na Meseta, exumaram-se restos osteológicos 

humanos associados a artefactos líticos, onde se incluem machados, em 

nível datado de 800.000 a.C. (Dennell e Roebroeks, 1996, p. 535-538). 

No Ocidente Peninsular o Acheulense ocupou terraços litorais e 

alcançou locais afastados da costa, progredindo através dos grandes rios, 

como o Tejo e o Guadiana. 

As primeiras de tais indústrias, anteriores ao Riss (Acheulense 

Antigo), encontram-se representadas nos terraços da zona de Vila Velha 

de Ródão, ali surgindo as importantes jazidas de Celulose do Tejo, Monte 

Famaco e Vilas Ruivas, onde os conjuntos de peças talhadas pressupõem 

a presença de antigas manchas de ocupação humana, tal como estratégia 

de povoamento particular, relacionada com linhas de água que confluem 

no Tejo, as denominadas redes laterais, e com a fauna de grandes 

mamíferos que ali habitaria. 

Produzidos a partir de seixos, bifaces espessos, de formas pouco 

desenvolvidas, triedros, machados de tipo primitivo, núcleos simples, 

com uma ou mais faces de exploração, e lascas pouco características, 

constituem a panóplia de artefactos de pedra lascada então utilizada 

(Raposo, 1983, pp. 40, 41; 1987, p. 163). 
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No Monte Famaco, arqueossítio situado em plataforma de 

abrasão fluvial, próxima do Tejo e de linha de água sua afluente, os 

trabalhos ali realizados, que contaram com prospecções de superfície 

exaustivas, o devido registo gráfico dos achados e de sondagens, 

conduziram à recolha de 1500 artefactos, incluindo bifaces, machados, 

núcleos, pontas, triedros, raspadores, etc…, sugerindo corresponder à 

presença de extenso acampamento-base, ou de sucessivos acampamentos 

destinados à caça, constituído por diferentes núcleos (G.E.P.P., 1978,    

pp. 73, 75). 

Os artefactos mais recuados, associaram-se a depósito aluvionar, 

apresentando rolamento e fauna atribuídos ao Acheulense Antigo, 

enquanto os mais recentes, associados a depósito coluvionar, apresentam 

eolização e foram classificados no Acheulense Médio ou Médio-

Evoluido (Mindel-Riss, 350.000-300.000 a.C.). 

Aqueles distribuíam-se por dois núcleos distanciados cerca de   

50 m, podendo corresponder a duas presenças contemporâneas ou, talvez 

antes, a ocupações sucessivas do local. 

Não longe daquele arqueossítio, a jazida do Porto do Tejo I situa-

se em terraço com 32 m a 42 m de altura, sobranceiro ao rio mencionado, 

ali se tendo identificado espólio com características acheulenses 

(G.E.P.P., 1978, p. 76; Raposo, 1983, p. 42; 1987, pp. 156-163; Raposo, 

Salvador e Pereira, 1993, pp. 27-35).  

 Jazidas paleolíticas dos arredores de Vila Velha de Ródão (Pal. Inferior ▲; Pal. Médio ●; Pal. Superior ■). 1 – São Simão; 2 – Serranos; 3 – Cachão do Algarve; 4 – Monte Famaco; 5 – Senhora da 

Alagada; 6 – Foz do Enxarrique; 7 – Porto do Tejo; 8 – Celulose do Tejo; 9 – Vilas Ruivas; 10 – Pegos do Tejo 2; 11 – Tapada do Montinho; 12 – Azinhal; 13 - Castelejo (as localizações são aproximadas). 
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Recentemente foram identificados sítios com indústrias 

acheulenses, tanto no vale do rio Erges, como na margem esquerda do 

vale do Ocresa, este último durante prospecções levadas a cabo pelo 

signatário. 

Durante o Paleolítico Médio ou Moustierense, onde se regista a 

presença do Homem de Neanderthal e que ocorreu dos finais do Riss até 

ao Würm Antigo, ou residualmente até mais tarde, conforme indicam 

datações radiométricas (Gorham’s Cave 24.000 a.C.), o clima era do tipo 

periglaciar. Aceita-se que então se terá observado acentuado acréscimo 

populacional, em relação ao Acheulense, denunciado por maior número 

de arqueossítios conhecidos nos dias de hoje.  

Localizam-se abundantes jazidas daquele período nos terraços 

fluviais do curso médio do Tejo, na zona de Vila Velha de Ródão, 

nomeadamente Serranos, Celulose do Tejo, Vilas Ruivas e Foz do 

Enxarrique, como a noroeste de Nisa, na zona do Arneiro, onde foram 

intervencionados os sítios de Pegos do Tejo 2, Tapada do Montinho e 

Azinhal. 

Àquele importante momento da evolução humana pertencem os 

vestígios das mais antigas estruturas de habitat descobertas no nosso país, 

no interior de grutas e ao ar livre, conforme aconteceu em Vilas Ruivas, 

nas proximidades das margens do Tejo que, milhares de anos depois, se 

tornaria em extenso santuário rupestre. 

Os mais interessantes e complexos testemunhos de estruturas de 

habitat do Paleolítico Médio português são, de facto, os exumados em 

antigo terraço fluvial, na confluência de afluente da rede lateral direita 

com o Tejo, imediatamente a jusante das Portas de Ródão. Este local, 

denominado Vilas Ruivas, situa-se a 124 m de altura e a 32 m acima do 

nível actual do Tejo. Foi descoberto em 1971, sondado em 1975-76 e em 

1978-79, tendo-se escavado área medindo 50 m2. 

  
Porto do Tejo. I – seixo truncado; 2-5 – raspadores; 6 – machado; 7 – proto-biface (Pal. Inf.; 
Acheulense Antigo/Médio) (des. M. V. Gomes). 
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Monte Famaco. 1, 2 – bifaces; 3, 4 – proto-bifaces; 4, 7, 10 – raspadores; 6 – triedro; 8, 9 – machados (sobre lasca e sobre seixo) (Pal. Inf. / Acheulense Antigo/Médio) (seg. L. Raposo, 1987, pp. 175-177, 
c/ classif. alteradas p/ autor). 
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Monte Famaco. 1-4 –  raspadores denticulados; 5 – raspador; 6 – núcleo; 7 – machado; 8, 9 – bifaces; 10 – núcleo levallois (Pal. Inf.; Acheulense Médio/Superior) (seg. L. Raposo, 1986; 1987, pp. 177, 
178, c/ classif. alterada p/ autor). 
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Ali se detectou significativa sucessão estratigráfica, com interesse 

cultural, onde foi possível definir nível contendo material rolado, 

acheulense, a que se sucediam dois outros com ocupações moustierenses, 

sendo o mais recente destes coberto por estrato, contendo indústrias 

atribuíveis aos finais do Paleolítico Superior ou, mesmo, ao 

Epipaleolítico (G.E.P.P., 1983, pp. 22; Raposo e Silva, 1981). 

No nível superior, correspondente à ocupação do Paleolítico 

Médio, puseram-se a descoberto duas estruturas, construídas com pedras 

soltas, de quartzo ou quartzito, formando sectores de arcos ou crescentes. 

A estrutura localizada mais a norte, mostrava três níveis de blocos 

sobrepostos, media 2 m de diâmetro e ao centro integrava lareira. Esta, 

com forma subcircular e 0,50 m de diâmetro, era bem definida por coroa 

de blocos e o seu interior encontrava-se preenchido por pedras de 

menores dimensões e seixos. Entre os blocos da estrutura em arco 

detectaram-se possíveis buracos de poste, que suportariam superstrutura 

desaparecida, porque construída em materiais perecíveis, troncos, 

ramagens e/ou peles, existindo, na face exterior, pequenas pedras, por 

certo utilizadas para consolidar a edificação. 

A segunda estrutura identificada, embora maior é muito 

semelhante, em termos formais e construtivos, à que acabámos de 

descrever. Vários blocos de pedra formavam arco de círculo, que 

alcançaria 3 m de diâmetro, onde se detectaram duas estruturas de 

combustão, uma de dimensões idêntica à anteriormente descrita e outra 

maior, com 0,80 m de diâmetro. Ambas lareiras mostraram o interior 

preenchido com pedras miúdas, tendo-se detectado, em redor das coroas 

líticas que as delimitavam, possíveis buracos de poste. As lareiras 

sobrelevadas, em relação ao nível do solo da habitação são características 

do Paleolítico Médio (Perlès, 1976, pp. 680, 681). No exterior do arco de 

blocos encontraram-se, de igual modo, pedras de menores dimensões que 

constituíam aparelho de reforço da superstrutura desaparecida. 

No lado norte da segunda lareira surgiu bloco achatado de pedra  

que poderá ter servido de assento. Em seu redor descobriram-se núcleos, 

pontas, denticulados, lascas e resíduos de talhe en place, com técnica 

levallois. A distribuição do espólio, constituído sobretudo por lascas e 

núcleos, sendo raros os artefactos acabados (raspadores, denticulados), 

mostra maior densidade no interior das duas estruturas descritas, 

aumentando o seu número junto das lareiras referidas, cujo enchimento 

com seixos se deverá à tentativa de conservar o calor, podendo terem sido 

utilizadas para iluminação e aquecimento dos indivíduos ali instalados, 

para fins culinários, para o aquecimento de matéria-prima a ser talhada 

ou, ainda, na conservação de carne, através da sua fumagem. 

Os arcos líticos que integravam a lareira são os últimos 

testemunhos, ou as estruturas latentes, de edificações em grande parte 

construídas em materiais perecíveis. Poderá tratar-se de dois pára-ventos 

ou de duas pequenas cabanas, ocupando superfície com cerca de 10 m2 e 

sendo capazes de proteger os seus ocupantes dos rigores climáticos e, 

sobretudo, dos ventos canalizados pelas Portas de Ródão. 

Segundo os primeiros trabalhos, estaríamos em presença de uma 

"unidade de habitação", um acampamento ou work camp, cujas 

indústrias, por contarem com grande percentagem de subprodutos de 

talhe, permitem aquela atribuição e a sua inclusão, sem grandes dúvidas, 

no complexo técnico "moustiero-levalloisense" ou no Moustierense de 

“fácies levallois”, pertencente ao Riss Final ou ao Würm Antigo 

(G.E.P.P., 1980; 1983, pp. 30-37). Datações por termoluminescência 

daquele estrato indicaram 51.000 e 68.000 B.P., ou seja, idade compatível 

com o Würm Antigo, (Raposo, 1995, pp. 64, 65).  

Mais tarde, J. Zilhão (1992, pp. 150, 151) propôs outra 

interpretação para aquelas estruturas, invocando semelhanças com as 

descritas, por L. Binford (1988, p. 132), como "emboscadas de caça" e 

construídas pelos Nunamiut, no Norte do Alasca, ao longo das passagens 

de caribús. De igual modo, ali surgem lareiras integradas nos muros, de 

modo a conservarem e a propagarem o calor durante as longas esperas 
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Vilas Ruivas. 1, 2 – bifaces; 3 – raspador; 4, 5 – núcleos levallois; 6 – lasca levallois; 7 – ponta levallois; 8 – entalhe (Pal. Inf.; Acheulense Médio/Superior, 1-3; Pal. Médio, 4-8) (seg. L. Raposo, 1986; 
1987, p. 174). 

 
 

feitas àqueles animais. Em outros "postos de caça" detectaram-se 

pequenos semicírculos de pedras aquecidas (Binford, 1988, p. 138). 

O paralelo fornecido pela Etnoarqueologia é pertinente, apesar do 

distanciamento diacrónico, tanto mais que a jazida de Vilas Ruivas se 

situaria num local de confluência de linha de água com o Tejo e, portanto, 

menos exposto, pelo que mais frequentado pela caça, nomeadamente por 

grandes mamíferos. 

Como enunciaremos adiante, também os santuários rupestres ao 

ar livre, de caçadores paleolíticos e epipaleolíticos se localizavam, 

preferencialmente, perto da confluência de linhas de água ou de cachões 

onde a água era mais movimentada e mais fresca. 

Vilas Ruivas seria, de acordo com a última interpretação 

avançada, um habitat satélite, ou um acampamento de caça, onde as 

estruturas de combustão serviriam, para o talhe de peças, tendo em vista a 

preparação das armas, daí a existência de núcleos, percutores, lascas, 

restos de talhe e as peças em processo de fabrico ou inacabadas, mas 

também para secar e fumar a carne dos animais abatidos e esquartejados 

nas proximidades, de modo a ser conservada durante o Inverno. 

Aquelas construções encontram, do ponto de vista arquitectónico, 

afinidades com os pára-ventos, com planta de forma elíptica, construídos 

em pedra seca, do Paleolítico Médio, de Champ Grand (Loire) ou de 

Orangia, na África do Sul, datados entre 200.000 e 80.000 anos 

(Desbrosse e Kozlowski, 1994, pp. 31, 35, 36).  

73 



 

O arqueossítio denominado Celulose do Tejo, entregou indústrias 

moustierenses e situa-se em terraço baixo de rede lateral do Tejo, junto à 

ribeira do Porto do Tejo (GEPP, 1978, p. 76). 

Perto da Celulose do Tejo, situa-se a jazida da Foz do Enxarrique, 

escavada a partir de 1982, em terraço com 82 m de cota, mas apenas 

entre 5 a 10 m acima do nível médio do leito do rio Tejo, coberto por 6 m 

de depósitos argilosos modernos, onde foi descoberto importante 

acampamento ao ar livre. A área explorada alcançou os 150 m2. Este 

local, talvez dedicado ao abate e esquartejamento, onde se exumaram 

restos de variada fauna, de biótopos distintos, que inclui cavalo (18%), 

auroque (1,2%), veado (27%), elefante (0,7%) (Elephas antiquus, o mais 

tardio da Europa), pequenos mamíferos, como o coelho (2%), aves e 

peixes. Aqueles testemunhos encontravam-se em 0,7% dos casos com 

sinais de acção do fogo e em rara associação com indústrias obtidas a 

partir de seixos recolhidos localmente, alguns de quartzo, integrando 

armas de caça e outros artefactos cortantes (lascas, pontas), núcleos 

centrípetos para o seu fabrico, de tipologia moustierense e “fácies 

levallois”. A média das datações absolutas obtidas indica ocupação em 

torno a 33.600 ± 500 a.C. ou seja do Würm Antigo ou do Würm 

Antigo/Recente (Würm III) (Raposo, Silva e Salvador, 1985; Raposo, 

1987; 1991; 1995, pp. 65-67; Zilhão, 1992, p. 152; Antunes e Cardoso, 

1992, p. 22). 

O sítio de Pegos do Tejo 2 (Nisa), ocupa terraço com 110 m de 

altura, a cerca de uma centena de metros a sul da margem esquerda do rio 

Tejo, foi identificado em 2003, intervencionado em 2006 e 2008, tendo-

se observado estrato (C5) contendo indústria lítica de quartzito, com 

núcleos, raspadores e bifaces, datado por OSL (Optically Stimulated 

Luminescence) em 135 ± 21 ka (GLL 050301) (Almeida, Deprez e 

Dapper, 2008, pp. 22-24).  

Iniciaram-se escavações na Tapada do Montinho, sítio descoberto 

em 2003 e sondado em 2008. Este abrange área medindo cerca de   

 

 

1 – Porto do Tejo I, núcleo discóidal (Pal. Médio); 2 – Senhora da Alagada, raspador (Pal. Inferior); 
3 – Celulose do Tejo, machado sobre lasca (Pal. Inferior) (seg. L. Raposo, 1987, p. 174, c/ classif. 
alteradas p/ autor). 
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25.000 m2, situada em terraço com 125 m de altitude e a 1 km da 

margem direita do rio Tejo. Identificou-se sucessão estratigráfica 

correspondendo a ocupações humanas do Paleolítico Médio, Paleolítico 

Superior, ou Epipaleolítico, e do Neolítico Antigo. Àquela primeira 

correspondem lascas e núcleos discóides, um dos quais de sílex, sendo o 

restante material de quartzito, enquanto outros testemunhos foram 

classificados no Paleolítico Superior ou no Epipaleolítico (Almeida, 

Deprez e Dapper, 2008, pp. 20, 21 e comunicação de Nelson Almeida, ao 

II Colóquio de Arqueologia do Tejo, em Maio de 2009). 

O arqueossítio do Azinhal, com ocupação ulterior, datada em     

61 ± 7 ka (GLL 050302), por OSL, foi intervencionado em 2003. Situa-

se em terraço, com 152 m de altitude e a cerca de 1 km da margem 

esquerda do rio Tejo. Entregou 147 artefactos, a maioria dos quais de 

quartzito, onde se reconheceram lascas denticuladas, lâminas e bifaces de 

tipo micoquense, indicando cronologia do Acheulense Superior ou Final 

(Almeida, Deprez e Dapper, 2008, pp. 21, 22, 24). 

Prospecções efectuadas pelo signatário e J. Pinho Monteiro, na 

zona planáltica que rodeia lagoa, na Charneca do Vale Sobral, a 8 km a 

noroeste de Nisa, permitiram a identificação de cascalheiras, com 

intercalações argilo-arenosas plio-pleistocénicas, contendo testemunhos 

do Paleolítico Antigo, designadamente artefactos talhados a partir de 

seixos ou de lascas. Também escavação de menir, proporcionou a 

identificação de cinco artefactos, procedentes daquelas formações, 

produzidos sobre lascas de quartzito e atribuíveis ao Paleolítico Médio. 

Vilas Ruivas, Celulose do Tejo e Foz do Enxarrique demonstram, 

em termos socio-económicos, a evolução das estruturas da organização 

social, permitindo a caça de animais de grande envergadura, 

reagrupando, talvez sazonalmente, grupos de caçadores dispersos. 

Os territórios de caça estruturariam o espaço e além dos habitats 

principais, residências ou acampamentos-base, onde se concentravam as 

actividades tecnológicas, sociais ou, quiçá, rituais, haveria os habitats 

satélites, ao ar livre ou em gruta, dedicados às actividades cinegéticas, 

demonstrando ocupação mais temporária, como os que acabámos de 

descrever. A par de outros assentamentos, tendo em vista a pesca ou a 

procura, selecção e extracção de matérias-primas, a não mais de 10 km 

do habitat principal, existiram, ainda, aqueles onde se faria a sua 

transformação e locais para esquartejamento, preparação e conservação 

de alimentos, ou seja, de carácter logístico ou de processamento. 

Testemunhos escassos, como uma ou duas lareiras e alguns poucos 

artefactos podem, corresponder a pontos de passagem, de descanso ou a 

refúgios, tanto ao ar livre, como em abrigos ou grutas.  

 

 

Vale Sobral (Nisa). Paleolítico Médio. 1 – furador; 2, 4 – raspadeiras; 3 – raspadeira e entalhe; 
5 – núcleo de lamelas (seg. Monteiro e Gomes, 1977, pp. 196-198, fig. 5). 
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Vilas Ruivas. Planta de duas estruturas latentes e possível reconstituição (seg. G. E. P. P., 1983,     
p. 25, fig. 8 e Raposo e Silva, 1981, p. 102, fig. 5). 
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Também as sociedades humanas do Paleolítico Superior, 

responsáveis por escassíssimas gravuras do complexo tagano, legaram 

alguns testemunhos materiais da sua presença nos terrenos que envolvem 

as margens do Tejo, na zona de Vila Velha de Ródão. Apesar de raros, 

possivelmente dada a ausência de prospecções sistemáticas e selectivas, 

conhecem-se conjuntos de artefactos atribuíveis ao Magdalenense em 

Vilas Ruivas, tapada do Montinho e Porto do Tejo II. 

Aqueles primeiros foram talhados em sílex, matéria-prima que 

pode ter sido recolhida nas aluviões do Tejo, tendo identificado-se buris, 

raspadores e núcleos. 

No Porto do Tejo II, indústria de quartzito pode, ainda, ser 

classificada nos últimos tempos pleistocénicos e nos alvores do 

Holocénico (GEPP, 1978, pp. 76, 77), enquanto na tapada do Montinho, 

núcleo prismático e núcleo piramidal, para lamelas, utilizam sílex local. 

Estes artefactos podem ser contemporâneos de importante conjunto de 

gravuras, da estação de Fratel, situada a pouco mais de 1 km de distância, 

em linha recta (Almeida, Deprez e Dapper, 2008, pp. 20, 21). 

 

 
Vilas Ruivas. Paleolítico Superior (Magdalenense). 1-3 – buris; 4 – denticulado; 5, 7 – raspadeiras; 
6 – furador; 8 – núcleo prismático (seg. Raposo e Silva, 1986, p. 12, figs 16-23). 
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No final da última glaciação (Würm) aconteceram profundas alterações 

ambientais em toda a Europa e, sobretudo, nas suas zonas costeiras, 

nomeadamente nas atlânticas. Tal fenómeno atingiu, embora com menor 

intensidade, o interior da Península Ibérica, onde se reflectiu nas 

comunidades humanas aí existentes, tanto ao nível da sua subsistência e 

modo de estar em geral, como na cultura material e na vida espiritual. 

Foi naquele ambiente que se desenvolveram as primeiras 

comunidades epipaleolíticas, ou seja as populações de caçadores-             

-pescadores-recolectores que, nos inícios do Holocénico, durante o Pré-

Boreal e o Boreal (10.000-7.500 B.P.), continuaram  a praticar economia 

e a usar tecnologias herdadas dos tempos paleolíticos (indústrias 

macrolíticas, pequenas raspadeiras, buris e lamelas de dorso). 

Neste período ter-se-ão intensificado os movimentos sazonais 

entre a costa e o hinterland, tanto nas suas planícies como nas zonas 

montanhosas, explorando-se os diferentes recursos alimentares e as 

matérias-primas aí existentes. 

Em seguida (ca 6.000 B.P.), durante o período Atlântico, 

observou-se forte sobreaquecimento climático, com os dias de Verão 

mais prolongados, acompanhado por abundante pluviosidade, o que 

provocou o desenvolvimento da floresta temperada, conduzindo à 

rarefacção dos grandes mamíferos, outrora agrupados em manadas e 

percorrendo percursos fixos, passando agora a circunscreverem-se a 

certas áreas interiores, de clima mais agreste, tendo as comunidades 

humanas, como alternativa, voltando a explorar os recursos de modo 

oportunístico. As novas condições provocaram subida dos níveis dos 

mares e dos rios, tornando os estuários mais vastos e alterando as 

condições ecológicas dos nichos aquáticos em geral. 

Tais mudanças mesológicas traduzem-se nos catálogos das 

espécies cujos restos foram estudados, sendo dado como exemplo o 

aquecimento aquático e substituição da Littorina littorea pela Monodonta 

lineata, a primeira espécie comum nos concheiros epipaleolíticos 

(Magoito, Pedra do Patacho) e a segunda nos mesolíticos (Samouqueira, 

Castelejo). Estas novas condicionantes conduzem a estratégia económica, 

ainda baseada na caça / pesca-recolecção, ou seja, de largo espectro, mas 

de territórios menos amplos, à instalação das comunidades humanas 

preferencialmente em locais próximos do litoral e dos grandes rios, onde 

o nível das águas acabariam por estabilizar e seriam semelhantes aos 

actuais, daí podendo frequentar as pradarias ou bosques interiores, 

povoados principalmente por veados e javalis, em substituição da grande 

fauna glaciar. 

O processo referido, terá sido acentuado devido ao crescimento 

das comunidades humanas, favorecidas pelas condições ambientais 

assinaladas, e conduziu à sua real menor mobilidade. Aquelas tornaram-

se semi-sedentárias e mais concentradas, recorrendo aos recursos 

aquáticos (pesca e apanha de mariscos), à caça de variados pequenos 

mamíferos (coelhos, lebres), de répteis e aves, assim como à recolecção 

de plantas. Parece ser a adaptação a este meio uniforme, onde se 

desenvolveram bosques de folhosas, rico em espécies igualmente 

repartidas e bem diferente, do ambiente especializado das altitudes do 

hinterland, pródigo em caça de grandes mamíferos, mas com menor 

número de espécies, acantonadas em locais precisos, que originou um 

novo tipo de actividade, como as técnicas individuais de caça, e que 

IV.2. SOCIEDADES, DE CAÇADORES RECOLECTORES, 
HOLOCÉ,ICAS 
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conduziu à maior estabilidade das redes de habitat. 

A escassez de matérias-primas, como o sílex, leva à maior 

microlitização do lascamento da pedra e ao desenvolvimento dos 

artefactos compósitos de uso especializado, respondendo a reorganização 

das estratégias de subsistência. O arco foi uma das grandes inovações 

deste período, caçando-se com rede, pequenos animais e aves ou 

pescando-se. Esta última actividade poderá ter ainda recorrido ao arpão. 

Também surge o cão, comensal, primeiramente apenas com a função de 

limpar os restos de alimentos deixados nos acampamentos e, depois, 

activo participante na caça (Cabeço do Pez, Amoreiras, Samouqueira). 

Tal conjuntura provocou acentuação dos fácies culturais regionais. 

O Epipaleolítico microlaminar de tipo azilense, está representado 

em arqueossítios de ar livre do Litoral (Ponta da Vigia, São Julião, 

Magoito, Penha Verde, Vila Pouca, Casal do Moinho, Cabo de Sines), 

evidenciando a existência de elevada percentagem de raspadores, sobre 

lasca, alguns unguiformes, de denticulados, lamelas, por vezes de bordo 

abatido, e de raros buris a par de alguns macro-utensílios (Soares, 1983). 

Por outro lado, os complexos macrolíticos são bem mais ricos em 

jazidas e diversificados nos materiais que ofereceram: o Ancorense no 

Litoral Norte, o Languedocense no litoral da Estremadura e Alentejo ou 

nos vales do Tejo e Guadiana, e o Mirense, nas costas do Baixo-Alentejo 

e Algarve. 

A diferença de utensilagem, microlítica ou macrolítica, tem 

conduzido alguns autores a pensar que a do primeiro tipo se destinava à 

caça com lança, propulsor, arpão ou arco, enquanto que a segunda tinha 

como função a recolecção de plantas e moluscos. Uma análise atenta dos 

registos arqueológicos evidencia a não exclusividade daqueles dois tipos 

de indústrias e, até, em muitos casos, a sua complementaridade. 

O Languedocense corresponde a tecno-complexo com indústrias 

lascadas, caracterizadas por H. Breuil (1932), como tendo origem no 

Paleolítico Superior mas sendo essencialmente, Epipaleolítica, ou seja 

desenvolvendo-se nos primeiros tempos holocénicos. A sua área de 

distribuição, no Sul de Portugal, abrange o Vale do Tejo, da sua foz à 

zona de Vila Velha de Ródão, onde se aproxima do Vale do Caia e, 

também, todo o Vale do Guadiana. Ela mostra-se igualmente bem 

representada nas costas das penínsulas de Lisboa e Setúbal, como ao 

longo do litoral alentejano e algarvio onde, por vezes, se confunde com o 

Mirense. O seu artefacto mais representativo é o raspador, com talhe 

subvertical, remontante ou em escada, que abrange, em geral, dois terços 

da periferia dos seixos, de quartzito ou quartzo, que serviram como 

matéria-prima. 

Picos, triedros, discos, pesos de rede, chumbeiras e outros 

artefactos, indicam novas estratégias económicas que exploram os 

biótopos decorrentes das novas condições ambientais junto à costa, aos 

grandes cursos de água ou dos seus afluentes, evidenciando “manchas de 

ocupação humana”, mas desconhecem-se, por ora, restos de estruturas de 

habitat contemporâneas (Raposo e Silva, 1984). A macro-utensilagem 

languedocense previve, em termos técnicos ou de reutilização artefactual, 

nos concheiros mesolíticos e, mais raramente, nos primeiros 

assentamentos neolíticos. 

Segundo cálculos de J-G. Rozoy (1978, pp. 1149, 1151), se cada 

pessoa consumisse 1 kg de carne por dia, uma família constituída por dez 

elementos necessitaria de abater quarenta veados ou setenta javalis por 

ano. Ora a partir do pressuposto que um bosque, durante os períodos 

Boreal e Atlântico, poderia albergar quatro veados e dois javalis por km2, 

a área de aprovisionamento daquela pequena comunidade não 

ultrapassaria os 10 km2, ou seja, em média poderia existir, nas condições 

ideais, um habitante por km2. Esta abundância relativa em caça, que o 

arco e a flecha simplificaram a captura, permitiu, também, uma maior 

individualização das estratégias de subsistência, dando origem à família 

nuclear, que se torna a célula social fundamental, podendo agrupar 

quinze, vinte ou mais pessoas. 
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Podemos inferir da estreita dependência das sociedades com 

economia de caça e de recolecção, durante todo o Pleistocénico e nos 

inícios do Holocénico no Sul de Portugal, em relação aos recursos 

proporcionados pela interface aquática, ou seja, dos localizados no litoral 

ou ao longo dos grandes rios, como o Tejo, privilegiando, em certos 

momentos, as áreas lagunares e estuarinas. Por outro lado, os 

assentamentos do hinterland preferiram os bordos dos planaltos, 

sobranceiros aos rios, locais onde se poderia controlar passagens de caça. 

Contudo, o hinterland foi sempre menos habitado, podendo os 

planaltos e as colinas arborizadas então existentes junto ao Tejo terem 

constituído territórios de caça ou de captação de outros recursos como o 

sílex, ou seja, originando “áreas de exploração secundária” por parte das 

populações que habitavam o vale inferior daquele rio (Zilhão e Carvalho, 

1996, p. 662). 

A escavação da mamoa 1 da Charneca das Canas ou de Fratel, na 

vasta plataforma que, na zona daquela povoação, ladeia a margem direita 

do rio Tejo, proporcionou a descoberta de estrutura de combustão e de 

espólio lítico, onde se incluem núcleos prismáticos de lamelas, lamelas e 

armaduras microlíticas triangulares e trapezoidais (Silva, 1999, pp. 9, 

17), materiais que podem ser atribuídos a acampamento de comunidade 

de caçadores-recolectores epipaleolíticos e, portanto, contemporânea de 

algumas das gravuras do arqueossítio de Fratel, situado próximo, 

nomeadamente dos grandes animais de corpo reticulado da rocha 155. 

A sobrevivência de tais sociedades semi-nómadas e 

essencialmente igualitárias, detentoras de economia de caça e recolecção 

de amplo espectro, só foi possível dado serem constituídas por pequeno 

números de indivíduos, que se calcula em cerca de 25, que poderiam 

circular em território vasto, com cerca de 500 km2, ou seja em toda a área 

do Vale do Tejo onde existem gravuras. Sociedades predadoras actuais, 

como os bosquímanes do Kalahari (Gwi), circulam em áreas com        

500 km2 a 1000 km2, conforme o número de indivíduos que constituem 

os bandos, estabelecendo, por vezes, rede de intercâmbios, de matérias-

primas e objectos, a grande distância (Silberbauer, 1981, p. 193). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charneca de Fratel. Estrutura de combustão (seg. F. A. P. da Silva, 1991, fig. 5). 
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Desconhecem-se, por ora, na zona próxima das estações com arte 

rupestre do Vale do Tejo, testemunhos arqueológicos correspondendo à 

presença das primeiras comunidades com economia produtora e, 

portanto, integráveis no denominado Neolítico Antigo. A neolitização 

deve ser entendida como um processo social e uma nova atitude do 

Homem perante a Natureza e a Sociedade, e não como a simples adopção 

de um tipo de economia, baseada na domesticação de plantas e de 

animais. 

Todavia, numerosos monumentos funerários megalíticos, 

implantados nos planaltos sobranceiros ao Tejo e aos seus maiores 

afluentes, por vezes organizando-se em necrópoles e associando-se 

claramente a linhas de água, tal como testemunhos de alguns povoados, 

denunciam forte presença de sociedades agro-pastoris, designadamente 

do Neolítico Médio e Final, que não puderam ser indiferentes ao grande 

santuário rupestre. 

Ainda pouco explorados, os locais de habitat mostram preferência 

por sítios altos, com boa visibilidade circundante, embora não possuindo 

defesas naturais. Preferiram-se lugares não muito próximos do grande 

rio, mas zonas planas do interior onde se pudesse praticar a agricultura de 

sequeiro e de onde melhor se controlasse o território envolvente. 

O primeiro povoado a ser escavado na zona foi o da Charneca de 

Fratel, implantado em vasto planalto, com 323 m de altura máxima e 

próximo do arqueossítio com arte rupestre de Fratel. Os testemunhos 

arqueológicos, mostram ampla dispersão, dado abrangerem cerca de     

19 ha. Ali se exumaram empedrados e espólio, atribuíveis ao Neolítico 

Final e ao Calcolítico, designadamente fragmentos de pratos possuindo 

bordo almendrado, de taças com bordo espessado, de vasos carenados, 

elementos de mós, lâminas de sílex, raspadores e armaduras de flechas 

com base côncava, naquela mesma rocha. Contudo, parece que durante o 

Calcolítico a área habitada concentrou-se na zona com melhores 

condições defensivas, dali se observando as Portas de Ródão. Foi então 

edificada muralha, medindo 2 m de largura, com entrada protegida por 

bastião semicircular. Os alicerces desta estrutura defensiva foram 

construídos com blocos e seixos, de rochas da zona, argamassados com 

barro, enquanto a parte superior terá sido erguida apenas em terra, 

nomeadamente com adobes (Soares, 1988; Vilaça, 2008, pp. 43, 53, 54). 

A cerca de 200 m para poente deste povoado, encontrou-se mamoa, cuja 

exploração proporcionou importante espólio, que adiante referiremos. 

 

 

IV.3. COMU,IDADES AGRO-PASTORIS 

Cabeço da Velha. Planta da zona escavada (seg. Cardoso et alii, 1995-96, p. 65). 
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Outro habitat ocupava zona de solo arenoso, do interflúvio 

delimitado pelo Tejo e pelo Ocresa, no denominado Cabeço da Velha, 

perto da aldeia do Juncal. O local situa-se a cerca de 5 km para noroeste, 

em linha recta, do arqueossítio com arte rupestre de Fratel e apenas a       

2 km do da Silveira. 

A área ali explorada (88 m2) mostrou a existência de apenas um 

nível de ocupação, talvez sazonal, correspondendo ao Neolítico Final  

(IV milénio a.C.), que ofereceu três empedrados ligados ao fogo, duas 

estruturas de combustão em fossa e três buracos de poste, de uma ou 

mais cabanas, tal como espólio lítico, lascado ou polido, e cerâmico. 

O espólio lítico lascado é constituído por cinco armaduras de flecha 

triangulares e com base convexa, quatro armaduras de tipo geométrico, 

denticulados, buril, furador, raspadeiras, lâminas, lamelas, entalhes e 

núcleos, de sílex ou de quartzo hialino, a par de macro-utensílios, de 

quartzito, como raspadores e denticulados. 

A pedra polida encontra-se representada apenas por fragmento, 

correspondendo a metade de machado, produzido em anfibolito. As 

cerâmicas contam com pratos (4%), taças baixas, em calote (2%), taças 

médias e altas, em calote (57%), vasos esféricos (31%), vasos globulares 

(3%) e taças carenadas (1%). Um fragmento corresponde a bordo 

denteado, oferecendo incisões horizontais na parede exterior, e dois 

outros apresentam mamilos (Cardoso, Silva, Caninas e Henriques,   

1995-96; Vilaça, 2008, p. 43). 

Localizações semelhantes, em planaltos sobranceiros ao Tejo, 

mostram, ainda, os povoados de Peroledo, São Pedro e Faia, sugerindo 

estreita relação com os arqueossítios rupestres situados nas margens 

daquele rio. 

Na zona próxima do Tejo internacional e do Erges, conhecem-se 

testemunhos de habitats, em geral dispersos, mas que devem 

corresponder à presença de numerosos monumentos megalíticos, 

mostrando pequenas áreas de influência contínuas. 

Apesar do elevado número de monumentos funerários 

megalíticos em torno do sector do Vale do Tejo onde se encontram os 

arqueossítios com arte rupestre, são escassos aqueles que foram 

investigados e ofereceram informações úteis. 

Da necrópole dolménica de Sarnadas de Ródão, situada a norte de 

Vila Velha de Ródão e constituída por, pelo menos, quinze monumentos 

dolménicos, edificados em xisto, pouco se conhece para além da 

localização daqueles. Ao mesmo conjunto poderão pertencer as antas da 

Sarrasqueira e de Silveirinha (Benquerenças), a nascente das quais se 

encontram os dois monumentos do Lucriz e a anta da Urgueira. 

Àqueles monumentos devem somar-se as descobertas efectuadas, 

nos últimos trinta anos, por F. Ribeiro Henriques, J. Carlos Caninas e 

Agostinho Ribeiro, a que devemos acrescentar os reconhecimentos 

efectuados pela equipa de prospecção que trabalhou no Vale do Tejo, 

tendo em vista contextualizar as gravuras.  

A anta da Urgueira, situada a norte de Perais e de estações 

rupestres do Vale do Tejo, foi descoberta, por Francisco Tavares Proença 

Júnior, em 1903 e por ele investigada no ano seguinte. O mesmo deu 

conta dos trabalhos ali efectuados, em opúsculo editado em 1909 

(Proença Júnior, 1909). O sepulcro mostrava câmara com planta de 

forma trapezoidal e corredor descentrado, voltado para sudeste. Estas 

estruturas foram edificadas com lajes de xisto, obtidas nas vizinhanças, 

sendo cobertas por mamoa, quase desaparecida à data de intervenção do 

arqueólogo albicastrense. 

Ali se descobriram onze artefactos; três machados polidos de 

anfibolito, mostrando secção sub-rectangular, e restos de oito recipientes 

de cerâmica, pertencentes a taça, com bordo espessado, a taça com 

carena alta e a vasos esféricos ou em calote. Foram recolhidos restos 

osteológicos humanos, ao que parece pertencentes a, apenas, um 

indivíduo. Os machados de pedra polida encontravam-se no corredor, 

junto à  base  dos  esteios, enquanto  as  cerâmicas  provieram  da  câmara 

funerária (Batista, 1983, p. 91). 
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Cabeço da Velha. Espólio lítico, lascado, de sílex, de quartzo e de quartzito ou polido, de anfibolito (seg. Cardoso et alii, 1998, pp. 73, 77, 79).    
(1, 2 – triângulos; 3-7 – armaduras de flechas; 8-12 – fragmentos de lâminas; 13, 14 – lascas; 15 – furador; 16 – entalhe; 17, 18 – fragmentos de 
lâminas com truncatura retocada; 19, 20 – lamelas com bordo retocado; 21-23 – lascas retocadas; 24, 25 – denticulados; 26-29, 34-36 – raspadores 
sobre lasca; 30-32 – pontas; 33 – buril; 37-40 – núcleos de lamelas ou lascas; 41-44 – raspadores sobre seixo ou sobre lasca; 45 – fragmento de 
machado).  
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▲ Anta da Urgueira. Aspecto em 
1973. 

► Espólio da anta da Urgueira (seg. 
Batista, 1983, pp. 98, 99). (1-3 – 
machados de pedra polida, de 
anfibolito; 4-7 – fragmentos de 
recipientes de cerâmica). 

▲ Planta da anta da Urgueira (seg. 
Proença Júnior, 1909) 
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Os dois monumentos do Lucriz, por vezes citados como de Vale 

de Pousadas ou do Olival dos Morouços, situam-se a cerca de 1,5 km 

para norte da anta da Urgueira e separados entre si, na direcção norte-sul, 

por pouco mais de 100 m. 

O monumento 1, o maior, mostrava restos de mamoa, medindo 

aproximadamente 22 m de diâmetro, e a câmara funerária contava com 

uma dezena de esteios de xisto. 

O monumento 2, cuja mamoa mediria 16 m de diâmetro, 

guardava câmara funerária de dimensões modestas, também edificada 

com lajes de xisto. O Museu de Castelo Branco conserva alguns 

artefactos de pedra polida procedentes destes monumentos, explorados 

por Francisco Tavares Proença Júnior (1909; 1910) (Caninas e 

Henriques, 1986). 

A anta do Farranhão, erguida a nascente de Perais e próxima de 

diversos arqueossítios com arte rupestre (São Simão, Lomba da Barca, 

Alagadouro e Cachão do Algarve) entregou duas enxós polidas, de 

anfibolito, lâmina retocada, três pontas de flecha (com base recta, 

côncava e convexa) e dois trapézios, tudo de sílex lascado, assim como 

fragmentos de taças de bordo espessado e de pratos possuindo bordo 

almendrado, indicando presença calcolítica (Caninas e Henriques, 1987; 

Vilaça, 2008, p. 27). 

Recentemente foi escavado monumento funerário no sítio 

conhecido por Eira da Vinha, também perto de Perais (concelho de Vila 

Velha de Ródão) e não longe das estações com arte rupestre acima 

mencionadas, correspondendo a zona baixa, da margem direita da ribeira 

do Prior. 

A arquitectura daquele sepulcro é constituída por pequena câmara 

fechada, definida por esteios de xisto, tendo sido coberta por tumulus 

baixo, medindo cerca de 10 m de diâmetro, formado por terra e pedras, 

revestido por blocos de xisto, quartzito e, sobretudo, de quartzo leitoso, 

como é, aliás, habitual em monumentos similares da região. 

A câmara encontrava-se desmantelada e apenas um dos pequenos 

esteios permanecia in situ, embora ainda entregasse lâminas de machado 

e de enxó, ambas de anfibolito polido, e micrólito de sílex. No tumulus 

foi possível recolher fragmentos de cerâmica, provavelmente decorrentes 

da violação da câmara (comunicação de F. J. C. Santos e N. Figuera ao 

Colóquio de Romangordo, Maio de 2009). 

É possível que este monumento funerário corresponda a fase 

recuada do Neolítico e integre o chamado proto-megalitismo, aspecto que 

a sua implantação, em zona sem grande visibilidade envolvente, tal como 

as pequenas dimensões da sua arquitectura e o espólio que continha 

parecem corroborar. 

A mamoa da Charneca de Fratel oferecia tumulus, de pedra e terra 

medindo cerca de 25 m de diâmetro, embora a sua altura fosse de, 

aproximadamente, 0,70 m, facto que se pode dever às lavras a que foi 

submetido, como à erosão provocada pelos agentes meteóricos. 

Observaram-se restos de couraça, constituída por seixos e blocos de 

rochas locais, tal como anel periférico de contenção, denunciado por 

blocos de xisto de maiores dimensões. Apesar da câmara funerária ter 

desaparecido, além de restos de alguns esteios encontrou-se variado 

espólio. Entre este contam-se oito longas lâminas de sílex, com secção 

trapezoidal e, quase todas, com os bordos retocados, uma dezena de 

pontas de flecha, todas providas de base côncava e duas delas com longas 

aletas, também de sílex, dois pequenos punhais e dois fragmentos de 

armas similares, daquela mesma rocha, machado e duas enxós, de 

anfibolito, elemento de mó manual, tal como numerosos pedaços de 

recipientes de cerâmica, onde se reconhecem copo, taça hemisférica, 

outra com carena baixa e fundo convexo, pelo menos três vasos esféricos, 

um deles com elementos de preensão perfurados, outro mostrando linhas 

incisas, onduladas e paralelas, assim como verticais, dispostas abaixo do 

bordo. Um fragmento de cerâmica, possuindo porção do bordo, oferece, 

na superfície exterior e abaixo daquele, linhas incisas horizontais e restos   

de linhas onduladas paralelas. 
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Charneca de Fratel. Material lítico lascado (seg. F. A. P. da Silva, 1991, figs. 8-10, 13). 
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Charneca de Fratel. Material lítico lascado (seg. F. A. P. da Silva, 1991, figs.11, 12). 
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As tipologias das diferentes categorias do espólio recuperado no 

monumento Charneca de Fratel, indicam a presença de populações das 

idades tardo-neolítica e calcolítica. Estas últimas seriam responsáveis, 

sobretudo, pela presença de cerâmica decorada e do copo (Silva, 1991). É 

interessante verificar a localização satélite da estrutura funerária 

relativamente ao povoado, tal como em relação ao enorme santuário 

rupestre, situado muito próximo.  

Mais para sul, no sítio da Silveira, existe anta, em pequeno 

cabeço, igualmente não longe do Tejo e de testemunhos de arte rupestre 

que ali se observavam até à construção da barragem de Fratel. 

Foi dado a conhecer a planta e algum espólio, recolhido em 

condições não especificadas, da anta das Naves, situada a cerca de 3 km 

para norte de Montalvão (Nisa) e a menos de meia dezena de quilómetros 

do arqueossítio com arte rupestre de São Simão. 

Aquele monumento, então parcialmente desmantelado, teria 

câmara poligonal, definida por sete esteios, e longo corredor de acesso, 

tal como mamoa contendo abundantes seixos de quartzo leitoso. Um dos 

esteios mostrou dez covinhas. O espólio conhecido circunscreve-se a dois 

machados, talhados e polidos em anfibolito, com secção rectangular, uma 

lâmina de sílex, retocada nos bordos, dois fragmentos de cerâmica e 

quatro fragmentos de placas de xisto ardosiano, com cor negra, decoradas 

através de incisões geométricas, algumas triangulares (Batista e Leitão, 

1979). 

 

 

 
  

Charneca de Fratel. Material lítico polido (seg. F. A. P. da Silva, 1991, fig. 14). 
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Charneca de Fratel. Cerâmicas (seg. F. A. P. da Silva, 1991, figs 15-17). 
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1-3 – Monte da Coutada, Perais. Machados de fibrolite. 4 – Alfrivida, Perais. 
Formão de arado, de granito (seg. Ferreira, 2004, pp. 152-154). 

 

 

 

Apesar das escavações efectuadas em numerosíssimos 

monumentos megalíticos, desde há mais de um século, continuam por 

esclarecer questões essenciais, como a que se prende com a própria 

função primária daqueles. Afinal quem eram os tumulados em tais 

estruturas? Qualquer indivíduo, indiscriminadamente em relação a idade, 

sexo ou função social desempenhada na comunidade? Ou apenas líderes 

político-religiosos, ou outros, por razões que desconhecemos, igualmente 

destacados do todo social? E em alguns casos as suas linhagens? Serão, 

de facto túmulos colectivos, conforme a literatura arqueológica divulgou? 

Não esqueçamos que ainda hoje fazer construir um túmulo de família não 

é tarefa fácil, necessitando de grande investimento em mão-de-obra e em 

material. 

A função funerária daquelas construções pré-históricas ligar-se-ia 

ao que genericamente podemos entender como culto dos mortos, com 

protagonismo social evidente, mas de igual modo, elas serviram como 

demarcadores de territórios, cuja posse era assinalada com os restos 

mortais dos antepassados. 

Em conjuntos dolménicos da Beira Baixa, designadamente na 

zona do Rosmaninhal (Idanha-a-Nova), onde se inventariaram mais de 

seis dezenas de sepulcros, reconhecem-se grupos, onde por vezes alguns 

se encontram implantados no topo de pequenas elevações, distando     

200 m a 300 m uns dos outros, denunciando estratégia sócio-religiosa e, 

talvez, económica (Cardoso, Caninas e Henriques, 2003, pp. 155, 156). 

Identificámos e escavámos, na companhia de J. Pinho Monteiro, 

em 1975, dois menires na Charneca do Vale Sobral, local situado a cerca 

de 8 km para noroeste de Nisa e 1 km a sul da povoação de Chão da 

Velha. Trata-se de zona planáltica, da margem esquerda do Tejo, distando 

3 km dos núcleos de gravuras de Chão da Velha Montante ou Jusante. 

Aqueles monólitos, um ovóide medindo 1,280 m de altura e o 

outro  cilíndrico  e  com  1,100 m,  foram  talhados  em  granitos  de  grão  
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Charneca do Vale Sobral (Nisa). Menir 1 (seg. Monteiro e Gomes, 1977, pp. 192, 193, figs 3, 4). 

 

 

médio, procedentes de locais situados, pelo menos, a 6 km de distância, 

para sul. 

A escavação de um dos menires ofereceu ainda parte da sua 

estrutura de sustentação, formada por fossa aberta no solo e coroa lítica, 

constituída por dois blocos de xisto, travados por grandes seixos de 

quartzito e por enchimento com seixos pequenos e terra. Este 

monumento, embora amputado em cerca de 1/3 do seu volume primitivo, 

mostrava vinte e quatro covinhas gravadas na área exposta. Estas 

gravuras apresentam diâmetros, variando entre 0,020 m e 0,150 m, 

correspondendo a profundidades que oscilam de 0,005 m a 0,055 m. 

Desde o início dos trabalhos de levantamento do complexo de 

arte rupestre do Vale do Tejo, que se procurou prospectar a região 

envolvente, abrangida sobretudo pelos concelhos de Nisa e Vila Velha de 

Ródão, na intenção de integrar, culturalmente, aquelas gravuras. Neste 

sentido, fizeram-se várias tentativas para localizar três menires, tidos 

como situados naquele último concelho (em Vila Velha de Ródão, Fratel 

e Monte Fidalgo), repetidamente mencionados na bibliografia 

arqueológica, desde de que deles deu notícia Pereira da Costa (1868,      

p. 91), a partir de informação facultada pelo inspector de minas João 

Schiappa de Azevedo. 

Aquelas revelaram-se vãs, residindo a explicação deste resultado 

negativo no facto de Pereira da Costa aceitar a denominação de menires 

para os esteios das antas, como era habitual na época. A atitude daquele 

autor pode ainda residir na possibilidade de não ter reconhecido in loco 

os monumentos, limitando-se a seguir informação proporcionada por 

outrem. 

Ao que R. Vilaça (2008, p. 25) escreveu, sobre a indefinição, na 

Beira Baixa, entre o Neolítico Final e o Calcolítico, ou da periodização 

desta última idade, acrescentamos que muito não só ainda se encontra por 

estudar, como está verdadeiramente por determinar a relação entre 

monumentos cerimoniais neolíticos (menires, cromeleques ou dólmenes) 

e a arte do Vale do Tejo; embora os dados disponíveis, que respeitam 

sobretudo à distribuição de ambas realidades, indiquem certa 

convergência espacial de que o rio Tejo será o principal responsável e o 

grande foco aglutinador.  
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Tanto o Calcolítico como a Idade do Bronze da região em torno ao curso 

médio do Tejo constituem terrenos férteis para a investigação histórico-

arqueológica, conforme sugere a presença de numerosos povoados e de 

gravuras rupestres pertencentes ao complexo artístico tagano, embora 

quase não tenham ainda sido explorados. 

O denominado Castelo Velho do Caratão, localizado na serra da 

Alfeijoeira, a cerca de 10 km para norte do rio Tejo e à mesma distância 

do rio Ocresa, constituiu importante povoado fortificado, com ocupação 

desde a Idade do Cobre à do Bronze Final. Foi identificado pelo Dr. João 

Calado Rodrigues, em 1946, tendo este ali procedido a escavações, no 

mesmo ano, algumas das quais na companhia do P.e E. Jalhay. 

Trata-se de assentamento de altura, protegido por muralhas de 

pedra, de onde se domina vasta panorâmica envolvente, que alcança o 

Vale do Tejo. 

Ali se exumaram pesos de rede que utilizam pequenos seixos, 

com características escotaduras laterais, facas, de diferentes dimensões, e 

punhais, de sílex, belíssima alabarda de sílex róseo, machados e enxós, 

de anfibolito ou de xisto, elementos dormentes e moventes de mós 

manuais, tais como restos de pesos de tear e abundantes fragmentos de 

recipientes cerâmicos, mas também machado plano de cobre; espólio que 

podemos atribuir ao Calcolítico. 

Deve ser classificada, na Idade do Bronze Médio, adaga 

possuindo quatro rebites na empunhadura, enquanto elementos de foice 

de sílex, trincha, de bronze, fragmento de espada, de bordos paralelos, de 

espetos e algumas braceletes, naquele mesmo metal, a que se associavam 

diversos cossoiros e apreciável colecção de fragmentos de recipientes de 

cerâmica, carenados, não raro possuindo ônfalo e superfícies brunidas, 

em alguns casos decoradas através de reticulas, integram a Idade do 

Bronze Final. De mais difícil atribuição cronológica é o bastão fálico, de 

xisto, que foi encontrado sobre vaso contendo cinzas (Pereira, 1970,     

pp. 102-131, 168-179). 

O Castelo Velho de Vale de Grou é outro povoado de altura, 

protegido por muralha de pedra, situado em cabeço com 308 m de cota, a 

cerca de 2,5 km para sudeste do Castelo Velho do Caratão e, portanto, 

mais próximo do Tejo e do Ocresa. 

Dali procedem dois machados de pedra polida, de xisto 

anfibolítico, possuindo secção oval, e fragmentos de recipientes de 

cerâmica, materiais que podem ser atribuídos ao Calcolítico (Pereira, 

1970, pp. 96-99). 

 

 

IV.4. AGRICULTORES E METALURGISTAS DAS PRIMEIRAS 

IDADES DOS METAIS 

Alabarda de sílex. Castelo Velho do Caratão (Mação) (seg. M. A. H. Pereira, 1970, p. 106, fig. 41). 
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O Castelo Velho da Zimbreira encontra-se na margem direita da 

ribeira de Parcana e como que debruçado sobre a confluência desta com 

o Ocresa. Ocupa o topo de cerro quase inexpugnável, com 432 m  de 

altitude, daí se desfrutando largo horizonte, que alcança Castelo Branco 

ou, na direcção nascente, as Portas de Ródão e as planícies norte-

alentejanas. 

O assentamento humano era protegido por muralha de planta 

oval, orientada, segundo o seu eixo maior, no sentido norte-sul, 

desconhecendo-se espólio dali procedente (Pereira, 1970, pp. 99-101). 

Outro povoado fortificado, situado a nascente de Montalvão e, ao 

que parece, possuindo duas ordens de muralhas, é designado por Castelo 

de Baixo. 

Apesar dos arqueossítios referidos, calcolíticos e da Idade do 

Bronze, são escassos os artefactos de cobre procedentes da região situada 

em torno do sector do Vale do Tejo onde se encontram as gravuras, 

mesmo quando desprovidos de contexto, panorama que, uma vez mais, 

certamente se deve à falta de interesse por tais ocorrências, ao longo do 

passado século, como pela ausência de projectos de investigação actuais. 

Conhece-se machado plano, descoberto em Vila Velha de Ródão, 

mostrando contorno subtrapezoidal. De Escalos de Baixo, a nordeste de 

Castelo Branco, provém outro machado plano e machado de talão, com 

duas argolas (Vilaça, 1995, pp. 79, 87). 

No povoado fortificado de São Martinho, localizado a 3,5 km a 

sudeste de Castelo Branco, e a cerca de 15 km, em linha recta, do Vale do 

Tejo, foram descobertas por F. T. Proença Júnior, em 1903, duas estelas 

antropomórficas de granito (São Martinho I e III), local de onde também 

provém a estela funerária da Idade do Bronze Final, denominada de São 

Martinho II e cerâmicas com aquela mesma cronologia, designadamente 

taças carenadas com decoração incisa e brunida, como materiais 

arqueológicos mais tardios (Caninas, 1978). 

 

 

Aqueles dois monólitos apresentam cinturão, que em São 

Martinho I está provido de linha de covinhas, representando os 

respectivos pregos, elementos que também se observam nos ídolos-

estelas de Granja de Toniñuelo e de Hernán Pérez II, III, VI e VII 

(Almagro Basch, 1966, pp. 32-40; 1972, pp. 86-100, figs 4, 5, 8 e 9). 

Linhas paralelas e verticais, que partem dos cinturões nas duas 

estelas, indicam que as figuras antropomórficas por elas figuradas 

envergam túnicas presas na cintura, pregueadas na parte inferior. 

Trata-se de grandes personagens, conotadas com a própria 

tridimensionalidade dos suportes, de tal forma que podem ser 

consideradas proto-estátuas, embora segundo julgamos filiadas na 

tradição dos ídolos-estelas, mas, tal como em Granja de Toniñuelo, 

(Badajoz), adquiriram dimensões quase monumentais. 

Lamentavelmente, foram destruídas as partes superiores daquelas 

duas estelas, talvez propositadamente, pois como seria de esperar, o seu 

estudo comparado permite aceitar que correspondessem, em ambas, ao 

sector superior do tronco e à cabeça. Este facto inibe maiores 

desenvolvimentos do paralelismo com os ídolos-estelas. A mesma razão 

frusta qualquer interpretação segura do que resta das imagens gravadas 

no sector superior, que Almagro Basch (1966, pp. 34, 39) considerou  

Machado, de cobre/bronze. Vila Velha de Ródão (seg. Vilaça, 1995, est. CCLVIII-5). 
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representações de espada e de maça, na de São Martinho I, e do cabo de 

lança e de outra espada, na de São Martinho III. Podemos também supor 

que aquela primeira mostraria espada e alabarda, conforme acontece em 

monumentos afins. 

A estela de São Martinho I, maior e melhor conservada do que a 

sua congénere, foi dividida, na zona superior, por banda estreita, de lados 

em arco, que desce na vertical até ao cinturão. De cada lado desta banda 

foi gravada figura antropomórfica, em forma de phi, com linhas sinuosas 

sobre a cabeça que representam capacetes de cornos liriformes. A ser 

assim, teríamos um elemento cronológico que nos permitiria datar estes 

▲ Estelas de São Martinho I e III (Castelo Branco) (lev. M. V. Gomes / J. P. Monteiro). 

◄ Estela de São Martinho I (Castelo Branco). 
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dois monumentos em torno ao século X a.C. (Almagro Gorbea, 1973,  

pp. 358-359).  

Anati (1973, pp. 120-125) ao comparar as estelas de Triora 

(Líguria), Kazanki (Crimeia) e São Martinho I, colocou em evidência, 

apesar da distância que separa estes monumentos e das diferenças entre  

 

 

Nisa. Fragmentos de estela, da Idade do Bronze Final, com reticulado gravado, reutilizados em 
ombreiras de entrada (1974). 

os respectivos ambientes culturais, uma unidade conceptual que se 

basearia no princípio de opor, no “interior” de uma grande entidade 

antropomórfica, duas figuras de menores dimensões. Se este traço de 

união pode resultar de uma grande difusão que partiria do Cáucaso e que 

se ligaria à expansão da ideologia indo-europeia, como pretendeu Anati 

(1977, pp. 45-54), ou se, no inverso, se trata de convergência explicável 

pelas simetrias culturais e lógico-simbólicas alcançadas independente-

mente pelas sociedades, é problema controverso que ainda não foi 

estudado a fundo e de forma sistemática (Gomes e Monteiro, 1976-77, 

pp. 319-321). 

Não longe do monte de São Miguel, descobrimos, em 1974, 

estela decorada, talhada em granito de grão médio, fracturada em três 

pedaços e integrando os ombrais de entrada de propriedade, situada na 

estrada que liga Nisa a Montalvão, pouco distante daquela primeira 

povoação. A estela mediria, quando completa, 1,450 m de altura, 0,800 m 

de largura e 0,140 m de espessura. Em face, bojardada e polida, observa-

se, nas áreas mesial e distal, reticulado profundamente gravado, com 

0,960 m de altura e 0,640 m de largura, contendo 24 divisões 

aproximadamente quadrangulares, oferecendo, cada uma delas, 0,160 m 

de lado 

 Identificou-se no pavimento de eira, no sítio de Vale de 

Muchacho, ainda nos arredores de Nisa, grande fragmento de estela que 

presumimos conter decoração afim à da acima descrita, talvez mesmo 

com igual número de divisões. 

Fragmento de monólito com gravura reticulada, provém do 

povoado de Canedotes (Vila Nova de Paiva, Viseu), que proporcionou 

datação radiocarbónica, calibrada a 2 sigma, com intervalo em            

999-806 cal. A.C. (Gr N-25827: 2745±45 B.P.). A laje integrava 

amontoado de blocos e estaria descontextualizada (Canha, 2005, p. 235). 
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Bem mais significativa é a laje granítica, igualmente contendo 

reticulado gravado, que cobria a fossa tumular do monumento 3 da 

Casinha Derribada (Viseu), datada, por 14C, na segunda metade do         

II milénio a.C. (ca 1400-1150 a.C.) (Cruz, Gomes e Carvalho, 1998,    

pp. 22, 34, 51, 52, est. 2). Esta oferece 0,700 m de comprimento, 0,650 m 

de largura e 0,160 m de espessura máxima e o reticulado é constituído 

por cinco linhas de quatro quadrados cada, perfazendo vinte de tais 

elementos quadrangulares. A fossa tumular continha duas taças, providas 

de carena alta e dois vasos ovóides. 

Outro tumulus, do sítio do Rochão (mon. 2) em Castro Daire 

(Viseu), continha, na sua cintura de contenção e fixada ao solo, pequena 

laje de granito (0,334 m x 0,315 m x 0,059 m) onde em uma das faces se 

observa reticulado, formado por três linhas de quatro quadrados cada. 

(Santos e Marques, 2007, pp. 37-40). 

A iconografia que temos vindo a mencionar, com cronologia de 

finais da Idade do Bronze Médio e da Idade do Bronze Final, deve 

relacionar-se com motivos reticulados, se bem que integrando grandes 

elementos de contorno ovalado, identificados em rochas do Cachão do 

Algarve. 

 

 

  Decalque da estela de Nisa (seg. M. V. Gomes). 
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Conforme anteriormente mencionámos, povoados calcolíticos, como o 

Castelo Velho do Caratão, oferecem ocupações proto-históricas, aspecto 

que ocorre em muitos outros, do Sul de Portugal. Também já referimos o 

pouco que se conhece do espólio proto-histórico do povoado de São 

Martinho, nos arredores de Castelo Branco, para além das suas três 

estelas, uma delas, São Martinho II, da Idade do Bronze Final. 

O povoado do Monte Cimeiro ou de São Miguel, a 8 km a norte 

de Nisa e a 5 km a sul do Tejo, implanta-se na extremidade de crista 

quartzítica, em cuja base, voltada para sudoeste, corre a ribeira de Nisa. É 

possível que dali se tenha controlado importante área a sul do grande rio 

e o tráfico de metais de que a região era rica. Plataforma, em parte 

artificial, no cimo daquele relevo, era protegida por muralha de pedra. 

Dali procedem fragmentos de recipientes, que incluem taças carenadas, 

com decoração brunida, cossoiro de cerâmica e outro espólio atribuível à 

Idade do Bronze Final e a tempos ulteriores. 

Conhece-se mais uma dezena de povoados de altura, na maioria 

conservando restos de muralhas, próximos do Ocresa e do Tejo, 

separados entre si cerca de 10 km, que podem ser atribuídos à Idade do 

Bronze Final. De um deles, sobranceiro ao Erges, provém valva de molde 

para produzir varetas metálicas, mós e cerâmicas. 

A estela de São Martinho II integra o sub-tipo II D da nossa 

classificação para tais monumentos, cuja principal característica reside 

em evidenciar composições com sentido descritivo, por vezes bastante 

apurado. 

Aquelas organizam-se numa estrutura dualista, na qual a figura 

glorificada do guerreiro, rodeado pelas suas armas e objectos pessoais, se 

opõe a cenas que descrevem e tipificam a própria vida do personagem ou 

que correspondem a uma visão mitológica do mundo dos mortos. 

Estes dois registos foram reconhecidos na estela de Ervidel II, de 

cuja composição transparece nitidamente a diferenciação semântica que 

os separa: no registo superior, o guerreiro é exaltado e classificado no 

grupo ético-social dos heróis, enquanto no inferior, o mesmo personagem 

(identidade sugerida pela semelhança morfológica da pequena figura 

fálica gravada em baixo, repetição que também está presente em outras 

estelas) é figurado na dimensão dos mortos, acompanhado de uma 

segunda figura que poderá indicar o seu duplo espiritual ou reproduzir 

um sati, ritual no qual a mulher ou os servos seguem o seu senhor na 

sepultura (Campbell, 1913, pp. 761-73; Childe, 1973, p. 72). A primeira 

hipótese colhe mais possibilidades, uma vez que na representação de um 

sati não parece lógico que o personagem, sujeito principal da cerimónia 

funerária, seja figurado com menor cuidado e com dimensões mais 

modestas do que o acompanhante. 

O tipo de estrutura, funcionando em dois registos, foi aplicado na 

composição de São Martinho II, onde o guerreiro, talvez envergando 

couraça, encontra-se rodeado pelas suas armas e objectos, importantes à 

caracterização ético-social, protagoniza desdobramento figurativo, dado 

que pertence simultaneamente a registo de cena de caça, descrita na parte 

superior do monólito, e a registo gravado no centro da superfície daquele, 

dominando a composição. Enquanto que nas restantes estelas deste     

sub-tipo o desdobramento se opera no espaço e no tempo, em São 

Martinho II aquele apenas se realiza no tempo, pois é a mesma figura que 

intervém nas duas dimensões, a do tempo vivido na caça, ou de metáfora  

IV.5. SOCIEDADES PROTO-ESTATAIS 
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Castelo Velho do Caratão (Mação). Taças carenadas, possuindo as superfícies brunidas e decoradas 
com motivos geométricos (seg. M. A. H. Pereira, 1970, p. 258, fig. 119). 

 

 

 

 

 

Castelo Velho do Caratão (Mação). 1 – adaga; 2 – fragmento de espada; 3 – lâmina de machado 
plano; 4 – trincha; 5, 6 – braceletas; 7 – argola (seg. M. A. H. Pereira, 1970, pp. 168-175, figs 72-78). 
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a que ela alude, e a do tempo da glorificação heróica. O cão ali figurado 

oferece o argumento decisivo para a compreensão deste fenómeno, dado 

ser o único motivo que nesta estela sofre plenamente o desdobramento, 

participando na cena de caça, onde surge perseguindo um cervídeo, e 

encontrando-se na composição do registo inferior, na qual, como 

acontece na estela de Ervidel II, se reduz ao estatuto de mero objecto 

doequipamento pessoal do personagem. 

Se bem que mostrando características distintas, as estelas do   

sub-tipo D, onde como dissemos se integra a de São Martinho II, 

baseiam-se em idêntico modelo compositivo-conceptual e inscrevem-se 

numa continuação estético-ideológica que se desenvolve desde o        

sub-tipo IIC, onde surge o guerreiro rodeado pelo seu equipamento, 

responsável por introduzir um novo conceito figurativo-ideológico em 

relação aos monumentos anteriores. Este último assenta no tema da 

exaltação do guerreiro que se expressa através de composições em que o 

personagem se mostra como o factor dominante das estelas; no           

sub-tipo D, conforme dissemos, o tema desdobra-se em cenas que, 

incluindo em situação central as composições que caracterizam o        

sub-tipo anterior, descrevem aspectos da vida terrestre ou post-mortem de 

grandes personagens, com base em composições que, pelo simples facto 

de se organizarem em dois registos sobrepostos (e pelas 

diferenciaçõessemânticas que os distinguem), reflectem concepção 

cosmogónica (Gomes e Monteiro, 1976-77, pp. 314-316). 

O desdobramento do sujeito figurativo importa à explicação do 

que pensamos constituir o processo de heroicização do importante  

 

personagem representado na estela, onde claramente se detecta a 

simbolização do tempo terreno e o da glorificação heróica. Aliás, três 

ramos triplos que encimam a composição desta estela, são claros 

símbolos das divindades da fertilidade, semelhantes aos raios triplos 

segurados por diferentes representações de deuses babilónicos de época 

antiga (Vanel, 1965, pp. 13; Gomes, 1990a, p. 80). 

A actividade cinegética tem, de facto, conotação funerária como 

indicam cenas pintadas em larnakes minóicas de Armenoi e de Episkopi, 

em Creta, no século XIII a.C., mas de inspiração grega (Vermeule, 1979, 

pp. 65-67, figs 24, 25), de um vaso de Kition (Blázquez, 1975, p. 418), 

ou a urna do Museu Nacional de Arqueologia de Madrid, datada em 

cerca de 600 a.C. e onde participam cães, veados e uma “árvore da vida” 

(Almagro Gorbea, 1973). Também um vaso (kalathos), do túmulo 9 de 

Palaipaphos (Museu do Chipre) datado em cerca de 1100 a.C., oferece o 

interior decorado com cena de caça, que se desenrola frente a árvore da 

vida (palmeira), um guerreiro com capacete de crista, tocando lira, cisnes 

e suásticas, evidenciando vocabulário iconográfico marcadamente 

funerário (Buchholz e Karageoghis, 1973, pp. 154, 450). 

A caça é, ainda, um sinal de fertilidade, de viagem e de combate, 

substituindo, em termos estratégicos e psicológicos, a principal ocupação 

das elites militares, a guerra, conferindo-lhes estatuto e prestígio social. 

Ela pode mesmo ser entendida como pertencendo aos mecanismos da 

aquisição e representação do poder. 

Devemos acrescentar que a reutilização de menir fálico, na estela  

de São Martinho II, complexifica o trabalho interpretativo, conferindo, 

desde logo, dimensão histórica ao monumento e ao guerreiro 

representado, talvez desejando-se demonstrar, deste modo, a sua 

condição de herdeiro de linhagem antiga ou, até, divina. 

Da superioridade concedida a certos indivíduos, reflectida pelas 

próprias estelas e pela estrutura compositiva das mesmas, descola, por 

efeito de um processo psicológico bem conhecido, uma diferença  
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Monte de São Martinho (Castelo Branco) (seg. J. C. P. Caninas, 1978, p.8). 



 

   
Menir reutilizado como estela (São Martinho II, Castelo Branco). 
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ontológica que favorece a heroicização, isto é, a sua classificação numa 

dimensão supra-humana. No momento em que uma função social 

detentora de estatuto superior se fixa num indivíduo, surgem mitos 

destinados a explicar a posição cimeira que este ocupa na sociedade. 

Assim nascem os heróis civilizadores, e as suas dinastias mais ou menos 

perenes, que em termos político-sociais bem se adaptam ao sistema de 

chefaturas que julgamos ter administrativamente estruturado o Ocidente 

Peninsular durante a Idade do Bronze Final. 

As estelas decoradas desempenhariam função memorialita tendo 

por objectivo integrar a morte dos grandes personagens, de modo a 

permitir que a cultura e a organização social se reproduzissem no seio da 

memória colectiva. Os diferentes mitos de sobrevivência, os rituais e os 

monumentos funerários serão, portanto, conforme escreveu Edgar Morin 

(1974, p. 13), processos de  recuperação-sublimação do traumatismo 

social sentido pelas sociedades na altura em que a morte de certos líderes 

provoca descontinuidade na sua vida. O desaparecimento físico do chefe 

político-militar identifica-se com a morte do elemento que personifica a 

ordem, a organização social, do qual depende a fecundidade da terra, a 

civilização, e o domínio das forças do Caos. 

A ruptura verificada no tempo real é, assim, recuperada na 

imutabilidade do tempo mítico, com a heroicização do guerreiro, 

possuindo características próximas dos deuses ameaçadores e solares, 

fixando-se na estela e oferecendo ao espectador a imagem 

memorializante de uma ordem estável e eterna, numa sociedade em que 

os estatutos se encontravam já fortemente marcados (Gomes e Monteiro, 

1976-77, p. 329). 

Recordemos que no panteão hitita o deus do Sol e do Céu, era 

assimilado ao rei e iconograficamente indistinguível deste (Van Loon, 

1985, p. 22), mas também como na Grécia Arcaica o culto dos heróis, 

que logicamente estaria mais próximo do das divindades ctónicas, não 

diferia, do das divindades olímpicas. Ali, também as oferendas funerárias 

não variavam substancialmente, fossem elas dedicadas aos mortos 

comuns, aos heróis ou as divindades (Hägg, 1987, pp. 93, 99). São, de 

facto, na Idade do Bronze Final, as estelas que exemplarmente demarcam 

os estatutos, embora os espólios indiquem importantes hierarquias ou 

descontinuidades no tecido social, como a arte rupestre ilustra mitos 

(Gomes, Gomes, Beirão e Matos, 1986, pp. 86, 87; Gomes 1990a, p. 82). 

A estela de São Martinho II pertencia, portanto, a elemento de 

elite prestigiada, detentora dos mecanismos da organização social, 

religiosa, económica, administrativa, militar e política, bem como do 

controlo supra-familiar, territorial, tecnológico, das fontes metálicas, de 

subsistência, e das rotas comerciais. 

As jazidas de minérios não ferrosos e, principalmente, de ouro e 

de estanho, desempenharam papel decisivo no desenvolvimento das 

comunidades da Idade do Bronze Final, levando por um lado às trocas 

comerciais que permitiram a obtenção de armas sofisticadas, de objectos 

sumptuários, tal como os influxos culturais que as estelas patenteiam e, 

por outro, à complexificação socioeconómica que haveria de originar os 

primórdios do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Disco (bráctea). Herdade do Sobreiral, Ninho do Açor, 
Castelo Branco (seg. Armbruster e Parreira, 1993, p. 173). 
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Bonita bráctea de ouro, encontrada casualmente, em 1951, na 

Herdade do Sobreiral (Ninho do Açor, Castelo Branco), testemunha a 

excelência do trabalho naquele metal nobre, na Idade do Bronze Final. 

Laminada à forja oferece rara decoração formada por meia centena de 

pequenos cones repuxados, organizados em três círculos concêntricos 

que envolvem quatro de tais elementos, situados ao centro e dispostos em 

quadrado, completada por puncionamento, designadamente constituindo 

três linhas pontilhadas que emolduram o conjunto. Mede 0,111 m de 

diâmetro e integra a colecção do Museu Nacional de Arqueologia 

(Armbruster e Parreira, 1993, pp. 170, 172, 173). Trata-se de importante 

símbolo com evidente conotação solar, dada a forma, a decoração e a cor 

que apresenta, ligado às elites heroicizadas acima referidas e, porque não, 

aos muitos círculos figurados no período terminal da arte tagana.  
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A origem de certas palavras, nomeadamente, de topónimos e de 

hidrónimos, mas também de antropónimos, tem-se mostrado 

imprescindível na construção do discurso arqueológico, sobretudo a 

partir da Proto-História. 

As areias auríferas das margens do Tejo (Tagum) ficaram 

celebradas em passagem de Plínio o Velho (Tagus auriferis harenis 

celebratur), tal como as éguas que, criadas junto ao seu estuário, pariam 

cavalos tão velozes que se acreditava serem emprenhadas pelo vento 

Favonio ('. H. IV 35, 113-118) (Bejarano, 1987, pp. 29, 127). 

Também Pompónio Mela (Cor. III 1, 8) fala do Tagi ostium como 

“rio que produz pedras preciosas e ouro” (Bejarano, 1987, pp. 9, 108). 

Denominado Tagus, pelos Romanos, ou Tegum (Tagum) em 

Justino (Epit. 44.3) (Mangas e Plácido, 1999, pp. 863, 867), é, todavia, 

possível que este hidrónimo tenha origens gregas, na palavra tagós que 

designa chefe ou quem comanda (Chantraine, 1999, p. 1087). Não 

obstante, ele foi, igualmente, relacionado com antropónimos como 

Taguntius ou Taganus, detectados na Península Ibérica (Schulten, 1963, 

pp. 69-74) e tidos como de procedência céltica. Segundo A. Schulten 

(Geog. 7, p. 318) o sufixo agus teria tal origem. L. A. Curchin (2007,     

p. 151) indica como origem de Tagus a palavra indoeuropeia (s)tag          

( = gotejar), que daria lugar ao termo latino stagnum (piscina). 

Ara votiva encontrada em Salavessa (Nisa), nas proximidades do 

Tejo, regista a divindade pré-romana Quangeius Tangus, cujo epíteto se 

deve relacionar com o Tejo (Encarnação, 1984, p. 699; Garcia, 1985). 

Também se descobriu inscrição rupestre, em Fratel, onde lemos 

Tagusocus flumen (F 216) e que deve corresponder à divindade tutelar 

daquele curso de água, masculina, aquática e ctónica. 

O majestoso acidente geográfico acima referido, constituído por 

estreita garganta aberta em crista quartzítica com cerca de 50 m de altura, 

conhecido por Portas de Ródão, parece dever o seu nome ao Porto de 

Ródão, hoje Porto do Tejo, junto a Vila Velha de Ródão e mencionado no 

foral da Covilhã, de 1217, como Portum de Rodano (Machés, 1964). 

O topónimo Rodão ou Ródano pode dever-se à acentuada curva, 

ou roda, que o rio descreve imediatamente a montante das Portas com 

aquele mesmo nome ou, talvez mais verosimilmente, à presença de 

antigo moinho com roda ou azenha. Todavia, Mário Saa (1967, p. 203) 

defendeu a origem exógena do topónimo Ródano, para ele decalcado do 

nome do importante rio, da Suíça e da França, trazido daquelas paragens 

pelos templários, a quem a zona foi doada, por D. Sancho I, em 1199. O 

mesmo autor compara, ainda, as Portas de Ródão com as do Ródano, 

estreita garganta medindo cerca de 6 m de largura. 

Mas Rhodanus era o nome de violento guerreiro celtibérico, de 

que Silius Italicus diz ter sido necessário mais de um golpe para o abater. 

E Rudianus foi divindade guerreira, a quem se prestou culto no Sul da 

Gália, depois sincretizada com Marte (Green, 1981, p. 181). Por outro 

lado, a etimologia da palavra parece apontar para o conceito de “forte” e 

para o radical indoeuropeu que denominava a cor vermelha, aspectos que 

se podem, metaforicamente, atribuir à natureza guerreira dos dois 

personagens antes mencionados, como à crista quartzítica ali existente 

ou, ainda, à cor bem vermelha das superfícies xisto-grauváquicas polidas 

pelas águas do rio e bem conhecidas na zona. 
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O estudo da arte rupestre do Vale do Tejo levou-nos, logo nos 

inícios dos anos setenta do passado século, ao rio Ocresa, onde se 

encontram não poucas de tais manifestações. Todavia, a possível relação 

de tal hidrónimo com a presença de gravuras, em diferentes zonas 

daquele curso de água afluente do Tejo, só mais tarde haveria de se nos 

colocar. 

S. Lambrino (1959, p. 489) ali identificou a raíz céltica ocri, 

também presente em Ocrimira, que diz encontrar afinidades no 

germânico nakru ou em ukra, designando frio. Teriam a mesma origem 

ocher, wacher e wacker. No entanto, Ocrisia é antropónimo 

documentado na Península Itálica, referido por Tito Lívio (I, 34), como 

sendo o nome da criada da Tanaquil, mulher do rei etrusco Tarquínio o 

Antigo e envolvida em contexto mitológico. 

Aquele seria construído a partir do radical ocris, cujo significado, 

segundo diferentes autores, era idêntico ao de mons confragosus, ou 

escarpado, pelo que pode ser entendido como referido a “dama da 

montanha” (Corssen, 1863, p. 475; Capdeville, 1993, p. 132; Chantraine, 

1999, p. 790). 

Para o segundo autor antes citado, tal antropónimo teria valor 

funcional e designaria “(…) a mãe de um herói nascido e/ou iniciado em 

uma montanha boscosa.” Estas deduções permitem considerar o nome do 

rio Ocresa (< Ocrisia), como hidrónimo sagrado, talvez ligado a genius 

loci, conforme foi, aliás, recorrente na Proto- História. A presença de 

gravuras, com idade que remonta ao longínquo Paleolítico Superior e 

atingem a Idade do Bronze Final ou os inícios dos tempos sidéricos, 

parece querer confirmar esta interpretação. 

A ribeira de Parcana constitui um dos principais afluentes do 

curso inferior do Ocresa, sugerindo hidrónimo com origem romana. 

Tal interpretação decorre do facto daquela ribeira desde, pelo 

menos, o século XIII ser denominada Parcana, ou dos blocos de ouro, 

dado que estes eram chamados palacranas, em latim. A pesquisa do ouro 

aluvionar e a partir do quartzo aurífero produziu testemunhos bem 

conhecidos na região onde foi explorado até meados do século XX 

(Pereira, 1970, p. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ Alminha, Nisa (1973). 
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O rio Tejo e os seus afluentes, as suas águas ricas em peixe, as suas 

margens onde cresciam diversas espécies vegetais e eram frequentados 

por fauna variada, constituíam importante factor para a subsistência das 

sociedades humanas, que ali viveram em simbiose com a Natureza, ao 

longo dos milénios. Mais tarde, campos próximos de tais cursos de água 

puderam ser arroteados e agricultados, talvez mesmo artificialmente 

irrigados a partir do Calcolítico, embora se tenha incrementado a 

agricultura e a pastorícia durante o Neolítico Final, sobretudo com a 

utilização da força de tracção animal, associada ao uso de arados e de 

carros, dando origem à chamada Revolução dos Produtos Secundários. 

Esta encontra-se atestada na arte do Vale do Tejo, através da figuração de 

bucrânios, alguns dos quais associados em pares, denunciando a 

utilização dos bovídeos que representam como animais de tiro, e de 

recintos. 

Os recursos minerais desempenharam funções económicas 

significativas durante a Pré e a Proto-História, pois desde os tempos mais 

remotos que o Homem se serviu de rochas siliciosas e resistentes para 

com elas produzir diversificados utensílios, nomeadamente os quartzitos, 

tão abundantes nas margens do Tejo, ou o sílex, que ali é raro, embora 

surja sob a forma aluvionar, mas que lá chegou através de redes de 

intercâmbios e de um proto-comércio cujos contornos ainda estão longe 

de serem conhecidos. 

Todavia, dada a sua raridade, foram os minérios que mais 

atraíram as sociedades durante as idades dos metais, tendo em vista a 

produção de artefactos de prestígio, de armas e de ferramentas. Eles 

foram sobretudo capazes de conferirem prestígio e riqueza aos seus 

detentores, mas igualmente responsáveis pelo desenvolvimento da 

interacção económica, cultural e ideológica.  

Em zona situada a cerca de 6 km para norte de Vila Velha de 

Ródão, perto das ribeiras do Enxarrique, de São Pedro e Açafal, 

ocupando posição central em relação ao complexo artístico rupestre, 

encontraram-se testemunhos da presença de jazidas metalogenéticas, 

contendo minerais, sulfurados ou oxidados, e de cobre nativo, sob 

chapéus de ferro e em filões de quartzo mineralizado ou em brechas 

silicificadas, constituídas por pirite, calcopirite, arsenopirite, calcosina, 

malaquite, azurite, cuprite e, de igual modo, cobre nativo (Santos, 1945). 

Também existem mineralizações secundárias, resultantes de oxidação de 

sulfuteros primários, composto por sulfuretos, óxidos e sulfato de cobre, 

assim como por óxidos e hidróxidos de ferro (Carvalho e Gaspar, 2009). 

Estas ocorrências que constituem no Ocidente Peninsular as 

principais de minério de cobre a norte do rio Tejo, por certo que muito 

interessaram às populações locais a partir do Calcolítico e que as terão 

explorado, momento em que o cobre desempenhou significativo papel no 

desenvolvimento económico e social, contribuindo para o florescimento 

civilizacional então experimentado.  

O ouro, presente com relativa abundância nas aluviões 

quaternárias do curso médio do rio Tejo, entre o Zêzere e o Erges, como 

nestes seus afluentes e ainda no Ponsul, Aravil, Ocresa e Sever, como na 

subafluente ribeira de Parcana, terá, desde então, contribuído para aquele 

crescimento económico, desenvolvendo-se a exploração de tal riqueza 

durante a Proto-História e alcançando tal laboração, através de meios 

artesanais, utilizando bateiras, os meados da passada centúria. 
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São extensos os testemunhos das lavras de ouro, tanto na margem 

direita do rio Ponsul, junto ao Ribeirinho e a leste de Castelo Branco, 

como na zona de Monfortinho, em três locais dos terraços da margem 

direita do Erges, explorações atribuídas aos Romanos ainda no século 

XIX. Também no Rosmaninhal existiu exploração de ouro (Carvalho      

e Ferreira, 1954, pp. 26-29; Carvalho, 1975; 1979; Domergue, 1987,    

pp. 511, 512).  

A abundância em ouro do Tejo, o aurifer Tagus, conforme lhe 

chamavam os Romanos, como da bacia daquele rio, constituiu realidade, 

tornada símbolo de riqueza e a ela se referiram não poucos autores 

clássicos, desde Catulo (Carmen, XXIX, 18-20), aquando da campanha 

de César na Lusitânia (ca 61 a.C.), então pró-pretor da Hispânia Ulterior 

e que terá beneficiado de tal bem, como Ovídio, Marcial, Estácio, Sílio 

Itálico, Plínio ('.H. IV, 115), Claudio Claudiano, Solino, Prudêncio e 

muitos outros, não deixando, mais tarde, Santo Isidoro (Etim. XIII, 21, 

33; XIV, 4, 29) de também o fazer (Fernandez Nieto, 1970-71, p. 22; 

Sánchez Palencia e Pérez, 1989). 

O estanho aluvionar (cassiterite) podia ser obtido tanto no curso 

médio do Zêzere, como no Ocresa e Erges, ou em alguns locais do Tejo. 

Na zona de Nisa e no curso do Erges detectam-se importantes 

ocorrências de chumbo (Vianna, 1952). 

O entendimento do rio Tejo, como grande via de comunicação 

capaz de ligar a Costa Atlântica ou interior da Meseta, conforme 

presumimos que tenha acontecido durante a Pré e a Proto-História, 

haveria de ser retomado, no âmbito de geo-estratégias, políticas e 

económicas, em diferentes momentos, dos finais do século XVI ou 

século XIX, tentando tornar navegável aquele extenso curso de água, 

desde Toledo a Lisboa ou melhor, de Madrid, capital desde 1561, a 

Lisboa. 

O projecto mais consequente deve-se ao engenheiro romano Juan 

Bautista Antonelli, apresentado em Tomar aquando das cortes ali 

reunidas e da coroação de Filipe II, como rei de Portugal, em 1581. 

Uma primeira parte da obra, iniciada naquele mesmo ano, incidiu 

sobre o troço Abrantes-Alcântara. No ano seguinte já circulavam tropas 

por via fluvial, a partir de Alcântara e em 1588 havia navegação de 

Toledo a Lisboa, ano em que cinquenta galeotas carregadas de trigo ali 

aportaram em Janeiro. Em 1592 referia-se a “activo comércio” fluvial, 

entre o percurso que unia aquelas duas grandes cidades, tendo-se 

executado novas obras, entre Toledo e Alcântara, no ano seguinte. 

Das obras efectuadas no tramo onde existe o complexo de arte 

rupestre identificaram-se os longos e, por vezes, altos caminhos de sirga, 

construídos em pedra seca, que diversas equipas ergueram ora na 

margem direita ora na esquerda do Tejo, encontrando-se actualmente 

melhor conservado o existente junto ao arqueossítio de Gardete. Outro, 

bastante extenso, podia observar-se ao longo de sector da margem 

esquerda do Tejo, frente à estação de caminho de ferro de Fratel. 

 

 

 

 

 

▼ Muro de sirga. Fratel (1974). 
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◄ Olival em encosta íngreme de Chão da Velha (1974). 

◄ Montado e olival. Idanha-a-Velha (1973). 
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Do interior da Península chegava ao estuário do Tejo, trigo e 

cevada e dali partia sal e mármore, mas muitos outros produtos que não 

foram especificados, embora se tenha invocado alguns como procedentes 

do comércio ultramarino. 

Apesar do tráfego que os textos mencionam, na realidade não 

existiu grande sucesso comercial, e em 1610 estava transitável apenas o 

tramo Alcântara-Lisboa (López Gómez, 1998, pp. 28, 29, 32, 39). 

No reinado de Filipe IV, o arquitecto militar italiano Luís 

Carducci, haveria de efectuar reconhecimento pormenorizado do Tejo, 

em 1641, de modo a retomar-se a sua navegabilidade, entre as duas 

capitais peninsulares. As estratégias mercantis e talvez ainda políticas, 

conduziram a novos levantamentos da situação da fluvio-via, em meados 

do século XVIII (1756) e nos inícios do século seguinte (1829), contendo 

acordos entre ambos países, mas que não foram capazes de alterar a 

situação de abandono desse grande projecto. É interessante registarmos 

que no relatório correspondendo ao último reconhecimento consta a 

presença de dois barcos à vela, vindos de Abrantes, medindo cinquenta e 

cinco pés, no Porto do Tejo, em Vila Velha de Ródão (López Gómez, 

1998, p. 169). 

A pouca produtividade agrícola dos solos das zonas que 

circundam o sector do rio Tejo onde existem gravuras rupestres, cujo 

substrato é constituído por xistos e grauvaques, cobertos por massas 

detríticas areno-conglomeráticas e arcósicas, obstou ao seu 

aproveitamento intensivo, se exceptuarmos o plantio da oliveira (Olea 

europaea L., var. oleaster), e de cereais em áreas restritas. Para outras 

culturas procuraram-se algumas zonas baixas e irrigadas, providas de 

terrenos sedimentares. No entanto, a região beneficia de clima 

mediterrâneo clássico. 

No primeiro terço do passado século, J. Leite de Vasconcellos 

(1942, pp. 513, 554, 555), testemunhou a existência de vasta charneca 

situada a norte de Nisa, na continuidade do “grande esteval dos xistos da 

Beira Baixa”. Da sub-região geográfica dos “Montes de Nisa”, 

correspondendo à área das actuais freguesias do Arneiro e de São 

Matias/Cacheiro diz-nos, o mesmo autor, ser zona de “natureza xistenta” 

e coberta por “charneca antiga, que se tem ido desbravando a pouco e 

pouco”. 

Nas proximidades de Nisa são os solos com forte matriz arenosa 

que dominam, derivados principalmente da decomposição de rochas 

granitóides, embora na zona de Montalvão surjam solos argilosos, fruto 

da presença de substratos com diferentes constituições geológicas e 

propícios para a agricultura, os barros do Alto Alentejo, permitindo a 

existência de veigas férteis, nas terras baixas e alagadiças. 

Os efeitos das campanhas relacionadas com a produção 

cerealífera, desenvolvidas pelo Estado Novo, tiveram eco mesmo em 

zonas recônditas, como as margens do Tejo internacional e as que se 

situam no encontro da Beira Baixa com o Alto Alentejo, pervivendo até 

aos anos cinquenta do passado século. Hoje abandonados esses terrenos, 

tal como outros outrora cultivados, encontram-se cobertos, em certas 

zonas, por densos estevais ou xarais (Cistus ladaniferus L.), espécie 

invasora que chegou a ter utilidade económica. 

 

 

▼ Monte junto à foz do Erges (1973). 
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Até ao seu muito recente aproveitamento no plantio de eucaliptos, 

ocorrido a partir dos anos setenta e tendo em vista a indústria da celulose, 

com enorme unidade de produção em Vila Velha de Ródão, a terra era 

aproveitada, principalmente, na pastorícia de ovino-caprinos e na 

silvicultura, designadamente conservando-se montados, que 

proporcionavam lenha, bolotas para o gado se alimentar, cortiça, mel e 

alguma caça. 

Durante o século XIX, e na centúria seguinte, principalmente nos 

anos subsequentes à primeira guerra mundial, haveriam de arrotear-se 

charnecas e matorrais para neles se plantar extensos olivais, por vezes 

com esforço quase sobrehumano, construindo-se socalcos em encostas 

muito inclinadas, de solos pejados de seixos e pobres, sobranceiras ao 

Tejo. Observámos a custosa apanha dos frutos maduros em enorme olival 

com disposição geométrica, situado frente ao arqueossítio de Fratel, nos 

inícios de Novembro. O. Ribeiro (1979, pp. 55-60, 66) dedicou algumas 

saborosas passagens dos seus textos aos “olivais de Ródão”, como a que 

transcrevemos: “(…) só há poucos anos se romperam as encostas até 

então revestidas de matos bravios. Cada árvore tem ao pé um murinho 

de pedra solta para suster a terra, que as enxurradas nem sempre 

respeitam. Vistas de longe são como um ponteado geométrico e denso 

que sublinha todas as ondulações do relevo. A oliveira acomoda-se bem 

às encostas cascalhentas e aos solos soltos, pedregosos e íngremes; e é 

muitas vezes por subidas ínvias que, em milagres de equilíbrio, se 

transporta a azeitona.” 

Da foz do Ocresa à do Erges domina, ainda hoje, a charneca, 

pouco cultivada e onde resistem restos de montado, como os dos 

arredores de Vilas Ruivas, de Malpica, das terras da Idanha, ou da 

margem sul, mostrando igualmente olivais, resultando do vigoroso 

desenvolvimento agrícola acima mencionado, observando-se alguns 

pinhais, mas cada vez maiores manchas de estevais e de eucaliptos 

(Eucalyptus sp.), que invadem terrenos outrora arduamente trabalhados. 

Algumas manchas de pinheiro bravo têm surgido nos últimos anos, 

auspiciando melhorias ambientais (Gouveia, 2009, p. 48). 

O povoamento, outrora disperso por numerosos montes, onde se 

desenvolvia economia rural quase auto-suficiente, embora integrando 

muitas vezes grandes propriedades (herdades, granjas), concentra-se 

agora nas povoações de maiores dimensões, tendo muita gente emigrado 

para as grandes cidades ou para o estrangeiro, sobretudo a partir de 

meados dos anos sessenta do passado século, o que tem provocado 

acentuado envelhecimento populacional. 

Os antigos montes, casais e até pequenas povoações, constituídos 

por habitações e anexos, edificados com xisto, calhaus, adobes e/ou taipa, 

que nos anos setenta ainda vimos habitados e bem caiados, encontram-se 

agora quase todos abandonados e em ruínas, tendo igualmente 

desaparecido muitas das hortas e pomares, que se desenvolviam em seu 

redor, constituindo, com o olival, policultura que sabiamente explorava 

os recursos da terra. 

 

 

 

  

▼ Casario de Perais (1973). 
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CAPÍTULO V 
O SA,TUÁRIO 
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O entendimento que os arqueólogos actualmente têm de santuário, pré ou 

proto-histórico, descola da ideia de atribuir classificação funcional a 

locais cujos testemunhos aparentemente não serviram, de forma directa, 

às actividades económicas das sociedades humanas que os produziram, 

designadamente aqueles contendo manifestações iconográficas parietais, 

como grutas, abrigos ou penedos ao ar livre, que integram a chamada arte 

rupestre. 

Aquele conceito emerge ainda no século XVIII, quando se 

conferiram funções sagradas a monumentos megalíticos, embora tenha 

sido nos finais da centúria seguinte e nos inícios do século XX que a 

ideia de santuário se radicou, sobretudo ligada a cavidades subterrâneas 

com arte parietal paleolítica. À figura incontornável do abade H. Breuil, 

anda associada não só a primeira sistematização da arte paleolítica, como 

a divulgação das grutas como santuários, mimetizando noção idêntica e 

generalizada atribuída às edificações erguidas pela fé dos homens, das 

principais religiões contemporâneas, como de muitas sociedades 

etnográficas. Por outro lado, se a arte parietal pré-histórica integrava 

espaços sagrados, ela aproveitava com isso, pois tal situação potenciava a 

importância que lhe advinha da sua antiguidade, ganhando legitimidade, 

histórica e social, como indiscutível prestígio. 

 Significativos conjuntos de pinturas em abrigos e de gravuras ao 

ar livre foram, igualmente, entendidos como constituindo santuários ou 

centros cerimoniais, surgindo quase sempre ligados à monumentalidade 

das paisagens que integravam e a vigorosos acidentes naturais. São locais 

particulares, com topografia distinta, como os altos cumes montanhosos, 

importantes rios, a presença de grutas, etc…, afinal os elementos que 

permitiram construções culturais, acreditando-se serem habitados por 

antepassados, espíritos e divindades, tornando-se verdadeiras referências, 

físicas e psicológicas, constituindo, ulteriormente, o cerne das mais 

representativas geografias sagradas europeias, como as grego-romana ou 

a céltica (Bradley, 1991, pp. 136, 137, 139). 

Alguns de tais lugares naturais, possuindo acidentes notáveis 

foram sacralizados e interpretados como verdadeiros axis mundi, ou seja 

o centro ou sítio onde se estabelece o contacto entre as três grandes zonas 

cósmicas, sendo eminentemente sagrados, porque ligados aos mitos e aos 

ritos que traduzem a experimentação religiosa. Eles comunicam com o 

Céu, sendo capazes de sustentar a organização do espaço das populações 

que habitam em seu torno, tornando-se em elementos identitários. 

Os sítios sagrados, como a montanha cósmica, unem os conceitos 

religiosos ao solo e devem proteger o sagrado da contaminação, 

corrupção e transformação, provocadas pelo contacto com o mundo 

profano, pelo que este, e tudo o que lhe pertence, deve ser afastado 

(Caillois, 1988, p. 21). 

No grande santuário rupestre do Valcamónica, vertebrado pelo rio 

Oglio e o lago de Iseo, observam-se, cobertos por neves eternas, os 

altivos relevos do Pizzo Badile e da Concarena, tal hierogamia 

cosmogónica, que se avista de longe, dado o extremo rigor climático e a 

sua própria geografia não permitirem a presença humana. Também no 

Monte Bego, nos Alpes Marítimos, onde existe outro dos mais 

importantes conjuntos de gravuras rupestres da Europa, os altos cumes, 

cobertos por gelo, onde se desencadeiam terríveis tempestades e o céu 

trovejante é atravessado por fortíssimos  raios,  projectam  a  sua  imagem  
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austera na água límpida dos lagos de montanha, inacessíveis durante 

grande parte do ano. 

Em Har Karkom, no Néguev (Israel) dois enormes relevos 

gémeos centram a montanha sagrada, o Monte Sinai bíblico, um deles 

possuindo gruta e o outro forma fálica, seguindo cosmogonia que une as 

planícies da Terra com o Céu (Anati, 2001, p. 551; 2003, p. 378). 

A constante que integra a relação céu-montanha-água, encontra-

se bem ilustrada nas Portas de Ródão, onde aqueles três elementos 

cosmogónicos se unem, e se liga o mundo dos homens com o dos deuses 

ou com o dos antepassados, constituindo monumental axis-mundi e o 

cenário privilegiado para o desenvolvimento, ao longo dos milénios, de 

actividades sócio-religiosas. 

Os sítios com arte rupestre do Vale do Tejo localizam-se a 

montante e a jusante das Portas de Ródão, enorme garganta aberta pelo 

ímpeto das águas fecundadoras em alta mole quartzítica, provocando 

acidente geográfico visível a muitos quilómetros de distância e, por isso, 

capaz de ordenar e hierarquizar o espaço das comunidades que 

frequentavam ou habitavam a zona. 

Os grandes acidentes naturais que, ainda hoje, tanto caracterizam 

as paisagens, certamente que desempenharam papel relevante na 

construção da sacralização, como na identificação de regiões e na 

orientação das comunidades humanas. 

De facto, tanto os mapas mentais ou cognitivos, que se baseavam 

nas relações espaciais entre diferentes elementos, como os mapas 

decorrentes do domínio prático, derivados dos processos de 

movimentação através de rotas e do reconhecimento sequencial das 

paisagens, que se complementam, estearam-se naqueles elementos 

impressivos que diferenciam e marcam as paisagens e se impõem à 

informação visual pelo contraste, mesmo quando a flexibilidade dos 

movimentos populacionais é reduzida (Istomin e Dwyer, 2009, pp. 29, 

41).  

▲ Monte Bego. Aspecto de lago de montanha, durante o Verão. 
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▲ Portas de Ródão. Vista de montante (1973). 

◄ Portas de Ródão. Vista de jusante (1974). 
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A dimensão simbólica de muitos elementos naturais e a 

paisagem, desempenharam papel fundamental na formação de 

identidades culturais, aspecto aliás reconhecido modernamente através da 

Convenção Europeia das Paisagens, ocorrida em 2000. 

Naquele contexto podemos considerar como paisagem ritual, o 

espaço com significado colectivo que supera os interesses materiais, onde 

as manifestações artísticas rupestres, os seus suportes e todos os seus 

muitos atributos, serviram, durante milénios, às actividades sócio-

religiosas e à vida cognitiva das populações. 

No Vale do Tejo as áreas rituais com arte rupestre individualizam-

se das áreas de necropolização e, portanto, das práticas directamente 

relacionadas com o culto dos mortos, como das zonas de habitat. A 

dicotomia entre aquela primeira, e as duas últimas é muito clara, 

designadamente devido a razões geográficas, dada a localização das 

gravuras junto às águas do Tejo e em locais de acesso por vezes difícil. 

Os locais eleitos para servirem de cenário às actividades sócio-

religiosas das populações pré e proto-históricas, tal como ainda de muitas 

das sociedades etnográficas actuais, são sítios tidos como habitados por 

▲ Portas de Ródão. Vista da Charneca de Fratel (1973). 
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antepassados, espíritos ou forças telúricas, possuindo propriedades 

sobrenaturais, como as necrópoles, os rios e lagos, as fontes, os desertos 

ou as montanhas. São lugares onde se acredita existirem forças 

imanentes, possuindo poder místico e qualidades mágico-religiosas, com 

importância diversa, mas sempre supra-humana e onde, não raro, 

ocorreriam prodígios. São locais propícios à reflexão, à contemplação 

metafísica e ao encontro com o transcendente (Mauss, 2000, pp. 54, 113). 

D. Lewis-Williams (2003, p. 194) refere que, na Califórnia, os 

denominados “abrigos de xamã”, onde estes procediam às suas práticas 

sócio-religiosas e, quase sempre, à produção de imagens pintadas e/ou 

gravadas, eram propriedade de um só indivíduo, podendo transmitir-se, 

de geração em geração, enquanto no Grand Bassin, o mesmo local podia 

ser utilizado por diversos e, por vezes, numerosos xamãs, 

designadamente aqueles que adquiriam grande reputação. Alguns deles 

faziam longas caminhadas, vindos de tão longe como do norte do Utah, 

para nesses locais, verdadeiros centros do mundo, obterem visões e 

melhor fazerem as suas viagens à dimensão sobrenatural. 

Será que os testemunhos arqueológicos que dispomos, 

circunscritos às gravuras e à geografia que elas integram, poderão lançar 

alguma visibilidade sobre este aspecto? Ou seja, seremos, por exemplo, 

capazes de identificar a mesma mão em gravuras executadas em 

diferentes locais do Vale do Tejo e, até, em outros complexos artísticos 

rupestres seus contemporâneos? 

Podemos desde logo responder que, de facto, as formas e a 

técnica de execução de algumas gravuras se repetem em mais de uma das 

estações do Vale do Tejo, denunciando alguma itinerância dos 

responsáveis pela sua produção, aspecto que adiante voltaremos a 

abordar. 

Não é difícil reconhecermos que as margens do Tejo, onde 

afloram as bancadas de xisto que serviram de suporte às gravuras do 

conjunto artístico, esses únicos testemunhos perenes de actividades 

sócio-religiosas complexas, constituem zona de transição, entre dois 

elementos primordiais, conforme a grande maioria das concepções 

cosmogónicas do Mundo, a Terra e a Água. 

Todavia, aqueles são lugares fechados, em termos panorâmicos, 

muito diferentes das condições panópticas dos santuários de montanha, 

cujas envolventes são estáveis no tempo. Bem pelo contrário, as margens 

dos rios são territórios com forte ambiguidade, pois ora estão expostas e 

são frequentáveis pelos humanos, ora desaparecem, invadidas pelas 

subidas das águas revoltas, momento em que são frequentadas por outros 

seres. 

Julgamos que tal duplicidade de existência, variando conforme as 

estações do ano e a acção dos agentes meteóricos, conduzindo ao 

surgimento ou submersão dos painéis gravados, conferiu-lhes, em termos 

simbólicos, a categoria de “porta”, entre a realidade do mundo dos vivos 

e a dimensão transcendente do mundo dos espíritos ou dos antepassados 

que, segundo diferentes concepções como as xamânicas, poderia residir 

na profundidade das águas. São lugares liminais, na fronteira entre o real 

e o metafísico. 

Não raro muitos xamãs relatam as suas viagens ao mundo 

sobrenatural, a partir de estados de transe ou catalepsia, como 

acontecidas em meio subaquático, dado experimentarem a sensação de 

submersão, a dificuldade em respirar, a ausência de peso, sentirem a 

visão deturpada, zumbidos nos ouvidos e, até, perderem a consciência. E 

a viagem submarina torna-se, então, em metáfora dos estados de 

consciência alterada (Lewis-Williams, Dowson, Deacon, 1993, p. 283). 

As águas constituem, igualmente, elemento com forte poder 

regenerador, por isso fundamentais nas iniciações e nos rituais de 

passagem, como no baptismo cristão. Hera, deusa da Natureza e da Vida, 

renovava anualmente a sua virgindade banhando-se no manancial de 

Kamathes. O banho simbólico que renovava os poderes de deuses e dos 

homens, ou que lhes concediam estatuto superior ao que detinham, 
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reconhecem-se em diferentes mitologias, como ilustram episódios das 

vidas de Adonis, Astarte ou Cibele (Kühn, 1956, p. 188;Gimbutas, 1989, 

p. 134).  

Na aventura humana da Europa, o mundo subterrâneo e infernal é 

conceptualizado sob as águas oceânicas, mas também dos rios, dos lagos 

ou dos mananciais, locais onde se invocam forças protectoras, se entende 

como morada de divindades e onde, em diferentes momentos, se 

procedeu a funerais. Entre os Gregos e Romanos as almas dos mortos 

tinham de pagar a travessia da Lagoa Estígia, na barca de Caronte, que os 

conduzia ao Além. Muitas vezes o ritual obrigava a que as cinzas 

sagradas, dos sacrifícios religiosos e dos mortos, fossem lançadas às 

águas, como Virgílio, no século I a.C., cantou (Éclogas, VIII, 102): 

“Amarílis, leva estas cinzas e atira-as ao rio. Por cima da cabeça, e não 

olhes para trás…” (Mauss, 2000, p. 58). 

O rio era então interpretado como mundus, o orifício ou a porta 

que dava acesso ao mundo infernal ou dos mortos, correspondendo a 

imagem simétrica, no Além, ao mundo dos vivos. 

 

 

 

Imensos testemunhos, em diferentes contextos civilizacionais e 

cronológicos, evidenciam que a atracção ou a necessidade de lugares 

húmidos, a higrofilia, nas práticas sócio-religiosas é uma constante ao 

longo da história das religiões. 

Conforme parece lógico aquele entendimento em tão longo ciclo 

artístico, como o da arte do Vale do Tejo, foi sucessivamente 

reconceptualizado, adaptando-se à evolução económica, social e 

ideológica das sociedades que ali se sucederam. 

A longa diacronia observada, para além das sucessivas heranças 

que demonstra, pode relacionar-se com o fenómeno cultural, muito 

difundido, denominado topophilia e que se traduz pela sensação de forte 

ligação emocional a certos lugares, designadamente tidos como 

familiares (Tuan, 1974, p. 92). 

No quadro acima referido, a ambiguidade do lugar e presença de 

rochas, com formas, cores fortes, veios, fissuras, fracturas, polimento ou 

outras marcas, a que alguns autores chamam “imagética natural” (Evans, 

2004, p. 18), foram fundamentais para criar a necessária interacção com a 

actividade sócio-religiosa, as suas condições específicas e a participação 

iconográfica. Esta haveria de conduzir ao reconhecimento de marcas e de 

“mensagens”, ou mesmo à sugestão de formas, como à introdução 

intencional de imagens, artificialmente criadas pelo Homem, como as 

gravuras, entrosando-se, em tal contexto, com aqueles atributos naturais 

significativos. 

A criatividade encontra-se tanto no reconhecimento das formas 

naturais, como na produção e sobreposição/integração artificial de novas 

imagens; as gravuras produzidas pela vontade e pela mão humana. As 

gravuras ganham, assim, vida própria e poder, recebendo as energias do 

suporte e das suas marcas, como de quem as produziu, transformando-se 

em elementos de grande significado ritual. 

A. Laming-Emperaire (1962, p. 26) fala das rochas que parecem 

fazer nascer as representações e da “força sugestiva das paredes rochosas 

▼ Rocha gravada (F 44) aquando da sua emersão no final do Inverno (1973).  
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das cavernas”. 

Cada rocha gravada poderia ter história própria, uma vida, talvez 

nome, um espírito nela encerrado e uma biografia, conforme acontecia 

em sociedades etnográficas de todos os continentes (Lévy-Bruhl, 1938, 

pp. 205-207). 

Tais entidades pertenciam ao mundo sagrado, pelo que 

beneficiavam do respeito das sociedades humanas. Mesmo em 

comunidades como a dos San, da África Austral, onde quase nunca 

existiu a dicotomia entre espaço sagrado e secular, dado que o Universo 

ali é ainda interpretado como enorme ser vivo, subdividido em mundo 

real e transcendente, os lugares contendo manifestações rupestres e onde 

os xamãs entravam em contacto com o mundo sobrenatural, eram 

considerados “lugares de poder” (Lewis-Williams, 2002, pp. 173, 174, 

186). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, quem frequentava tais lugares e tinha capacidade para 

“visitar” o mundo dos espíritos ou dos antepassados, gozava de estatuto 

social diferenciado e superior, podendo transformar as relações de poder 

e provocar alterações sociais e políticas. Trata-se potencialmente de 

“fazedores de cosmologias”, capazes de manipularem as crenças, as 

tradições, a religião ou o sobrenatural e, neste contexto, os sítios e as 

imagens criadas ajudavam a sublinhar as mensagens que se desejava 

transmitir e a aumentar o poder dos xamãs (Lewis-Williams, 2002,         

p. 214). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◄ Abrigo com testemunhos de actividade mágico-religiosa. Caminha (2009). 
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Em algumas zonas do complexo de arte do Vale do Tejo, os sítios com 

gravuras rupestres quase se sucedem sem descontinuidades, conforme se 

pode observar no sector da sua margem esquerda, onde se encontram São 

Simão, Alagadouro e Lomba da Barca. Mais para jusante o 

distanciamento entre estações com arte rupestre é maior, alternando de 

margens a sua localização, como ilustra o Cachão do Algarve, na margem 

direita, e Ficalho, na esquerda. A jusante de Fratel, na margem direita, 

ocorre a alternância com Chão da Velha, na esquerda e depois Silveira, 

novamente na direita, observando-se maior descontinuidade ou 

espaçamento entre aqueles arqueossítios, que no sector primeiramente 

mencionado. 

A ligação dos núcleos contendo gravuras a locais de habitat, onde 

viviam não só aqueles que as produziram como os que delas, de certo 

modo, fruíam ou quantos participavam nas actividades sócio-religiosas 

que as integravam, como em determinadas épocas a necrópoles, conduz a 

aceitarmos a existência de territórios específicos. 

Não obstante, a itinerância ritual não deve ser posta de parte ou 

seja, a efectivação de práticas rituais por determinado indivíduo ou grupo 

de participantes em mais de um local, enformando deslocações que 

podem ter tido carácter simbólico e traduzirem, metaforicamente, tanto 

comportamentos de sociedades de caçadores, como de recolectores ou, 

até, de pastores. Recordemos que apenas as sociedades de agricultores 

tendem a fechar os espaços e os recursos naturais, como a situarem a 

presença divina em um ponto concreto do espaço. 

Segundo a Bíblia, tanto Jacob (Génesis, XXXV, 1, 3, 14, 20) 

como o patriarca Josué (Josué, IV, 8, 20; VIII, 3), seguidor de Moisés, 

fundaram diversos santuários escalonados ao longo do rio Jordão ou 

próximos do Mar Morto, no quadro de itinerários que poderíamos 

denominar de civilizadores. 

Os San da África Austral e outras sociedades xamânicas, daquele 

continente, da América ou da Austrália, acreditavam que os sítios com 

arte rupestre indicavam a existência de rede de rios utilizados pelas 

viagens extra-corporais, podendo unir comunidades muito distintas. Ali 

deviam emergir os xamãs das suas viagens, em lugares por vezes 

afastados daqueles onde elas tiveram início (Lewis-Williams, 2003,      

pp. 176, 177). 

Na Austrália cada clã possuía “corpo distinto de propriedade 

espiritual”, que integrava os sítios sagrados, onde se acreditava habitarem 

os antepassados e demarcava zona geográfica ou determinava o seu 

território (Layton, 1985, p. 435). 

A estruturação dos espaços rituais ao longo do Tejo, mais 

convencional que empírica, dada a escassez de fontes de matérias-primas 

ou de habitats reconhecidos na zona, não conta com a possível 

especificidade ritual de alguns dos sítios rupestres ou com a sua 

diacronia. Por exemplo, o sítio de Gardete, para além de raras gravuras 

paleolíticas, só foi retomado para nele se gravar no período IV ou 

meridional (Neolítico Final/Calcolítico), desconhecendo-se figurações de 

animais subnaturalistas ou semi-naturalistas, mas tendo-se identificado 

podomorfos, muito possivelmente dos inícios da Idade do Ferro.  

Importa, ainda, não afastar liminarmente a hipótese de alguns 

sítios com arte rupestre do Vale do Tejo, provocarem a deslocação de 

gentes vindas de longe, ali chegadas depois de vários dias de marcha, ou 

V.2. TERRITÓRIOS E ESPAÇOS CERIMO,IAIS 
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seja a capacidade de atrair e de congregar populações, viajando como que 

em peregrinação a um lugar santo. Estas movimentações que em outros 

contextos alguns artefactos e designadamente aqueles com funções sócio-

religiosas parecem corroborar, podem ter tido, no Vale do Tejo, carácter 

sazonal, talvez quando depois das violentas torrentes invernais, o nível 

das águas do rio baixava e começavam a surgir as grandes rochas com as 

suas gravuras, como que renascidas do interior das agora mais calmas 

correntes fluviais. O redescobrimento de tais registos iconográficos seria, 

muito possivelmente, um dos aspectos rituais. 

Para as sociedades de caçadores-recolectores, pretéritas e actuais, 

os locais de agregação, onde indivíduos e grupos se concentram, 

quebrando a dispersão própria do seu comportamento típico, deve-se à 

importância económica desses locais ou a factores sociais e, em especial, 

de carácter ritual, onde o sagrado é capaz de unir e estabilizar os grupos 

humanos (Conkey, 1980, pp. 610, 612). 

Não podemos afastar, movendo-nos uma vez mais no campo das 

hipóteses, o facto de alguns rituais praticados aquando da realização das 

gravuras, constituírem, em certos períodos, actividades secretas e os 

santuários rupestres, corresponderem a locais onde se desenvolviam 

acções de exclusão, o ensino de práticas ocultas diversas, rituais de 

passagem, etc…, geradoras de conhecimentos mas também de submissão 

irracional, de diferenças e disciplina, relacionados com o mundo 

sobrenatural, habitado por antepassados, espíritos e divindades. Não 

esqueçamos que os rituais, e os seus discursos falados ou gravados, são 

poderosos meios de educação intelectual, se quisermos, de imposição 

ideológica e de “legitimação” do poder. 

A escassez de sítios com ocupação humana, contemporânea do 

longo espectro cronológico oferecido pelas gravuras e próximos destas, 

vem corroborar a constatação de E. Anati (2003, p. 27) no que concerne à 

oposição entre a concentração de testemunhos rupestres e a concentração 

demográfica, dado esta ser mais rara onde aqueles são maiores. Daí se 

conclui que os sítios com arte rupestre foram expressamente 

seleccionados, segundo critérios que ainda grandemente desconhecemos, 

mas onde ressalta a necessidade de proteger dos lugares consagrados o 

que emana do mundo profano, sendo frequentados para neles se 

realizarem complexas actividades, por certo do âmbito sócio-religioso, de 

que apenas sobreviveram gravuras ou pinturas. 

A procura do transcendente, através da meditação, do ascetismo e 

da renúncia, das iniciações, do êxtase e das revelações teve, desde sempre 

e até aos dias de hoje, expressão solitária ou individual, em ambientes de 

isolamento e silêncio, em geral com imobilismo, junto de importantes 

elementos naturais, como as montanhas, as grutas, os desertos, os 

grandes rios ou o mar, sítios capazes de provocarem a exaltação 

espiritual. 

No Levante Peninsular, os abrigos contendo pinturas situam-se 

em zonas interiores, de serranias elevadas, agrestes e escarpadas, com 

difícil acessibilidade (Beltrán, 1968, p. 58). 

Para os antigos gregos os amplos espaços abertos e ilimitados 

evocavam a inquietude, as provas e os perigos a que eram submetidos 

heróis e divindades, seguindo tradição oriental que identificava tais locais 

com a residência das forças inferiores e maléficas, daí nascendo o horror 

ao vazio (horror vacui). Muitos dos locais de culto não ofereciam 

edificações, eram loci consecrati, ou locais sagrados in natura, ao ar 

livre, não raro situados em pontos remotos das montanhas, onde melhor 

se observavam as forças da Natureza, sobretudo os fenómenos 

atmosféricos ou os astros e onde os homens acreditavam poder 

aproximarem-se das divindades. 

Em África, as cerimónias iniciáticas, devido à encenação 

simbólica e aos seus complexos interditos, foram sempre realizadas longe 

das aldeias. O mesmo acontecia na Austrália, onde a montanha sagrada, 

denominada Uluru-Kata Tjuta (Ayers Rock), em território pitjantjatjara, 

ilustra tal comportamento, aliando local com grande visibilidade mas 
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cujo acesso era condicionado. 

No âmbito do mesmo tema, julgamos pertinente transcrever o 

testemunho que, em 1925 o xamã esquimó Igjugarjuk transmitiu ao 

explorador Knud Rasmussen (1929): “O verdadeiro saber encontra-se 

longe dos homens, na imensa solidão, e é através do sofrimento que se o 

adquire. As privações e sofrimentos, são as únicas coisas que podem 

abrir o espírito de um homem ao que se encontra escondido dos outros 

homens.” (Lommel, 1967, p. 151). M. Mauss (2000, p. 22) concluiu 

mesmo que o isolamento anda relacionado com o sagrado e a “natureza 

íntima do rito mágico”, onde “o acto e o actor estão envoltos em 

mistério”. 

Os locais propícios à experiência mística e à iniciação xamânica, 

onde se incluía a realização de gravuras rupestres, encontram-se 

caracterizados na transcrição feita por Gustav Holm (1914), a partir de 

informação obtida entre os esquimós Angmagsalik, que descobriu em 

1883 e com quem permaneceu dois anos: “A primeira coisa que o 

discípulo tem de fazer é retirar-se para um lugar solitário, um abismo ou 

uma gruta e aí, agarrando uma pequena pedra, esfregá-la no topo de 

uma grande, na direcção do Sol. Quando tiver feito isto durante três dias 

sem interrupção, dizem, que um espírito sai da rocha. Ele volta a cara na 

direcção do Sol nascente e pergunta o que é que o discípulo quer. Então 

o discípulo morre nos mais horríveis tormentos, em parte de medo, parte 

por cansaço; mas ele regressa novamente à vida, ao entardecer do dia”. 

O isolamento dos sítios com testemunhos de actividade artística 

e, portanto, de carácter sócio-religioso, foi igualmente notado no Tasili-

N-Azyer, por H. Lhote (1961, p. 55), onde “'enhum monumento, 

nenhuma sepultura antiga se encontra na proximidade das pinturas”. 

Também na Austrália e na Melanésia a revelação religiosa ocorria 

na solidão, embora muitas cerimónias se desenvolvessem em público. 

Nas palavras de B. Malinowski (1990, p. 58), “ grande parte da crença e 

da inspiração religiosa reportam-se a experiências solitárias”. 

Como qualquer outra actividade criativa, potenciada pelo seu 

carácter mágico-religioso, a gravação da arte do Vale do Tejo deverá ter 

constituído acção individual, embora depois socializada aquando da sua 

fruição e aceitação pela população ou socialização da sua produção. Este 

aspecto foi atribuída por H. Read (1973, p. 15, 128), entre outros 

historiadores de arte, ao poder que a obra de arte possui, fruto de 

actividade solitária, dada a sua origem na consciência do indivíduo, 

embora só atinja “(…) o seu significado quando se integra na cultura 

geral de um povo ou de uma época.” 

A proximidade das águas, do rio Tejo e dos seus afluentes, em 

relação aos bancos de xisto onde se realizaram as gravuras do complexo 

tagano, poderia conduzir a pensarmos, simplisticamente, em genérico 

culto das águas que atravessasse vinte mil anos de história, tanto quantos 

medeiam entre o cavalo solutrense do Ocresa e os petróglifos, com 

negativos em forma de bago de arroz, de Gardete ou do Alagadouro, da 

Idade do Bronze Final ou, quiçá, dos primórdios da Idade do Ferro. 

 As águas do Tejo tiveram, certamente, significativo valor 

simbólico, de carácter polissémico, mas adaptado às ideologias que 

decorreram ao longo dos milénios. Elas são sinal de transformação 

contínua, com ritmos, volumetrias e cores variáveis, permitindo 

conceptualizações sociais ambíguas, como quando são fronteira ou, ao 

invés, passagem e factor gerador de solidariedades. 

As águas movimentadas constituem, conforme antes aludimos, 

meios óptimos, em termos simbólicos, para o desenvolvimento de rituais 

de passagem, dada a conotação com os conceitos de mudança e de 

transição a que andam unidos, mas são ainda símbolos de dissolução do 

mundo pretérito, capaz de regenerarem a vida ou de conduzirem ao 

encontro com os antepassados. 

Não duvidamos que sector do rio Tejo, tal como de alguns dos 

seus afluentes, constituíram, durante milénios, o centro de território 

sagrado, talvez uma terra de ninguém, ou melhor um espaço onde se 
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acreditava que viveriam os antepassados e divindades capazes de 

fazerem brotar a água, do Céu e da Terra, de movimentarem o Sol ou de 

presidirem ao nascimento da vida. O seu carácter sagrado imporia 

interdições, perigosas de desrespeitar, tal como acontece em santuários de 

populações etnográficas, talvez relacionadas com o género, estatuto 

social, idade, ocupação, ou de proceder a diferentes actividades, 

designadamente caçar, pescar, abater árvores ou, até, colher plantas, 

enfim tudo o que pudesse contrariar os ciclos naturais. Estes lugares, 

próprios dos espíritos e das divindades seriam, ao mesmo tempo, terríveis 

e fascinantes (Caillois, 1988, pp. 36, 37). 

Por outro lado, as largas bancadas pétreas e os extensos caos de 

blocos de rocha, com cor vermelha, que surgiam descarnadas pela força 

das águas, em certas zonas das margens do Tejo e de alguns dos seus 

afluentes, conduzem a pensarmos que, tal como acontecia e ainda ocorre 

em variadas sociedades ditas primitivas, fossem entendidos como 

imagens arquetípicas capazes de representarem a “realidade absoluta, a 

vida e o sagrado”, conforme escreveu M. Eliade (1974, pp. 42, 43). 

Não esqueçamos que, segundo numerosos mitos espalhados pelo 

Globo, o Homem terá nascido da pedra, tal conforme aconteceria com 

muitos deuses, pelo que ela anda intrinsecamente ligada à fertilidade, sob 

a forma da petra genitrix ou de enorme matrix mundi (Eliade, 1974,     

pp. 20, 42, 43), que o grande santuário rupestre deveria materializar.  

  

▼ Fratel. Grande bancada de rochas com gravuras, emergindo nos inícios da Primavera (1973). 
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Entendemos por sítio, ou estação de arte rupestre, conjuntos de 

superfícies decoradas, podendo variar muito, tanto em extensão como no 

número de rochas, ou na quantidade de motivos gravados que cada uma 

delas apresenta. Devido a diferentes factores, naturais e antrópicos, as 

gravuras chegadas até aos nossos dias não devem, compreensivelmente, 

corresponder à quantidade original, embora constituam complexo, devido 

à unidade artística, cultural e geográfica que reflectem. 

No Vale do Tejo, a existência de descontinuidades, ou a ausência 

de rochas gravadas entre os diferentes sítios onde se acumulam tais 

manifestações, parece dever-se, sobretudo, à falta em tais espaços, de 

extensos afloramentos que pudessem servir de suporte às gravações e das 

manifestações que as acompanhassem, como de outras condições que nos 

escapam. Recordemos, por exemplo, que existe maior número de 

gravuras nas rochas situadas junto de pequenos cachões ou nas zonas de 

confluência de cursos de água com o rio Tejo. No entanto, existem sítios 

com extensos painéis que não foram utilizados como suporte de gravuras. 

E. Anati definiu “sítio de arte rupestre”, como um ou vários 

suportes, próximos uns dos outros, distando pelo menos 500 m de 

ocorrências semelhantes. O mesmo autor define ainda “zonas de arte 

rupestre”, como entidades geográficas (vales, montanhas, planaltos), 

contendo um ou mais sítios de arte rupestre, com definição tipológica e 

topográfica próprias, distanciadas, de outras, pelo menos, 20 km. 

Em termos mundiais, as “zonas principais”, ou consideradas 

grandes complexos artísticos rupestres, são aquelas onde se contam mais 

de 10.000 figuras, tal como acontece no Vale do Tejo (Anati, 2003,       

pp. 25, 26). 

A enumeração dos sítios com arte rupestre do complexo do Vale 

do Tejo (Tejo e afluentes), que a seguir apresentamos, fez-se de montante 

para jusante, iniciando-se por aquele rio. 

 

Vale do Tejo 

Identificaram-se os seguintes vinte sítios ou estações, possuindo 

dimensões e quantidade de gravuras muito diversificadas. 

 

1. Herrera de Alcântara 

Núcleo de gravuras constituído por cerca de uma dezena de 

superfícies decoradas, dispersas ao longo de 6 km do banco situado na 

margem esquerda do Tejo internacional. Pertence ao município de 

Alcântara. Foi submerso pelas águas da albufeira da barragem de Cedillo. 

 

2. São Simão (Cachão de) 

Corresponde a um dos mais extensos conjuntos de gravuras do 

Vale do Tejo, calculando-se possuir 350 superfícies decoradas. Estende-

se ao longo da margem esquerda daquele rio, por cerca de 1,5 km, a 

partir de zona situada a menos de 1 km a jusante da barragem de Cedillo 

e da foz do rio Sever. 

O rio Tejo ali corre na direcção sudoeste, descrevendo, em 

seguida, curva larga, dirigindo-se para poente. Na zona com maior 

número de gravuras confluía a ribeira de Montalvão e encontrava-se 

pequena cachoeira, denominada cachão de São Simão, tal como os restos  

V.3. O COMPLEXO DE ARTE RUPESTRE 
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Complexo de arte rupestre do Vale do Tejo. Distribuição dos conjuntos de rochas decoradas. 
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de dois antigos moinhos de rodete, um deles chamado azenha de São 

Simão. Encontra-se em parte submerso pelas águas da albufeira da 

barragem de Fratel. Pertence à freguesia de Montalvão e ao concelho de 

Nisa. 

 

3. Alagadouro 

Ocupa troço da margem esquerda do Tejo, medindo cerca de       

1 km de extensão, situando-se  imediatamente a jusante de São Simão, 

entre Vale do Muchacho e a ribeira da Lomba da Barca. O Tejo ali corre 

no sentido nascente-poente, depois inflectindo para sudoeste. Conta com 

130 rochas gravadas. Jaz sob as águas da barragem de Fratel. Faz parte 

da freguesia de Montalvão e do concelho de Nisa. 

 

4. Barreira da Barca 

Pequeno núcleo de cinco rochas decoradas, situado na margem 

direita do Tejo e hoje submerso. O local pertence à freguesia de Perais e 

ao concelho de Vila Velha de Ródão. 

 

5. Lomba da Barca 

Núcleo de 43 superfícies decoradas, distribuídas ao longo de 400 

m da margem esquerda do Tejo, entre a ribeira da Lomba da Barca e zona 

em que aquele rio inflecte para sul. Encontra-se submerso pelas águas da 

albufeira da barragem de Fratel. Integra a freguesia de Montalvão e o 

concelho de Nisa. 

 

6. Cachão do Algarve 

Importante conjunto constituído por 214 superfícies decoradas, 

distribuídas ao longo de cerca de 800 m da margem direita do Tejo, em 

zona onde aquele alarga, inflectindo para sul e existiu importante cachão. 

Ali identificámos restos de antigo moinho de rodete, de que se 

conservava grande parte da edificação e extensa caldeira. Foi submerso 

pelas águas da albufeira da barragem de Fratel. Pertence à freguesia de 

Perais e ao concelho de Fratel. 

 

7. Ficalho 

Conjunto de 105 rochas contendo gravuras, situado na margem 

esquerda do Tejo, tanto a montante como a jusante da foz da ribeira de 

Ficalho, distribuindo-se pela extensão de 500 m. Jaz sob as águas da 

albufeira da barragem de Fratel. Faz parte da freguesia de Montalvão e 

do concelho de Nisa. 

 

8. Carvalhos (Foz da ribeira de Ficalho) 

Conjunto de quatro superfícies decoradas, situado na margem 

direita do Tejo, frente à ribeira de Ficalho. Encontra-se submerso devido 

à albufeira da barragem de Fratel. Pertencente à freguesia de Perais e ao 

concelho de Vila Velha de Ródão.  

 

9. Escala de Salavessa / Tapada do Tejo 

Conjunto de oito superfícies decoradas, localizado na margem 

esquerda do Tejo, a jusante de Ficalho. Foi submerso pelas águas da 

albufeira da barragem de Fratel. Faz parte da freguesia de Salavessa e do 

concelho de Nisa. 

 

10. Fivenco / Feverlo (Monte Chaparral) 

Duas rochas insculturadas, situadas na margem direita do Tejo, 

frente à confluência da ribeira de Fivenco. Encontram-se desaparecidas 

sob as águas da albufeira de Fratel. O local integra a freguesia de Perais e 

o concelho de Vila Velha de Ródão. 
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11. Fratel 

Um dos mais extensos conjuntos de insculturas, dado estender-se 

por cerca de 2 km, ao longo da margem direita do Tejo, em zona próxima 

à da estação de caminhos-de-ferro da Beira Baixa, com o mesmo 

topónimo e contar com 300 rochas decoradas. O rio ali corre 

principalmente no sentido nordeste-sudoeste e depois na direcção sul. 

Nos anos quarenta da passada centúria, Orlando Ribeiro (1944, p. 640) 

descrevia este sítio como (…) “lugar desolado e sazonático, com alguns 

armazens, meia dúzia de casas e a sombra acolhedora de três ou quatro 

eucaliptos”. E assim o encontrámos trinta anos depois. Esta jazida foi 

submersa pelas águas da albufeira da barragem de Fratel. Pertence à 

freguesia de Fratel e ao concelho de Vila Velha de Ródão. 

 

12. Serrinha 

Conjunto de onze rochas decoradas, situado na margem esquerda 

do Tejo, frente à estação de Fratel. Desapareceu sob as águas da albufeira 

da barragem de Fratel. Pertence à freguesia de São Matias e ao concelho 

de Nisa. 

 

13. Cascalheira do Tejo (Cachão do Boi) 

Núcleo de cinco superfícies gravadas, situado na margem 

esquerda do Tejo, a montante da ribeira de Nisa. Encontra-se submerso 

pelas águas da albufeira de Fratel. Pertence à freguesia de São Matias e 

ao concelho de Nisa. 

 

14. Foz da ribeira de Nisa (Montesinho) 

Núcleo de vinte rochas decoradas, situado na margem direita do 

Tejo, com maior densidade frente à foz da ribeira de Nisa, em local 

também conhecido por Canafertal ou Canafechal. Jaz sob as águas da 

albufeira de Fratel. Pertence à freguesia de Fratel e ao concelho de Vila 

Velha de Ródão. 

 

15. Chão da Velha Montante 

Conjunto formado por 70 rochas decoradas, que ocupa banco da 

margem esquerda do Tejo, com cerca de 800 m de extensão e orientado 

nascente-poente. Encontra-se submerso devido à albufeira da barragem 

de Fratel. Faz parte da freguesia de São Matias e do concelho de Nisa. 

 

16. Chão da Velha Jusante 

Núcleo constituído por número de superfícies decoradas 

indeterminado, situado na margem esquerda do Tejo, onde este corre no 

sentido nascente-poente, inflectindo depois para sudoeste. Desapareceu 

sob as águas da albufeira de Fratel. Faz parte da freguesia de São Matias 

e do concelho de Nisa. 

 

17. Silveira 

Conjunto indeterminado de superfícies com gravuras, situado na 

margem direita do Tejo, a sul da povoação da Silveira, que se estende por 

cerca de 500 m. Foi submerso pelas águas da albufeira de Fratel. 

Pertence à freguesia de Fratel e ao concelho de Vila Velha de Ródão. 

 

18. Gardete 

Importante núcleo constituído por 32 rochas decoradas, situado 

na margem direita do Tejo, 600 m para jusante da barragem de Fratel e 

frente à ribeira de Figueiró. Desenvolve-se ao longo de cerca de 500 m. 

Integra a freguesia de Fratel e o concelho de Vila Velha de Ródão. 
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19. Figueiró 

Grupo de dez superfícies contendo gravuras, situado na margem 

esquerda do Tejo, junto à foz da ribeira de Figueiró. Faz parte da 

freguesia de São Matias e do concelho de Nisa. 

 

20. Gardete Sul 

Duas rochas decoradas, situadas na margem direita do Tejo, a 

cerca de 100 m para montante da foz do rio Ocresa. Faz parte da 

freguesia de Fratel e do concelho de Vila Velha de Ródão. 

 

Vale do Erges 

21. Margem direita 

No denominado Baixo Erges foram descobertas gravuras, no 

interior de pequenos abrigos ou ao ar livre, em sector da margem direita, 

compreendido entre a foz da ribeira da Enchacana e zona frente ao 

Arroyo Boqueron, situada a cerca de 2 km da confluência daquele rio 

com o Tejo. Pertence à freguesia do Rosmaninhal e ao concelho de 

Idanha-a-Nova. 

 

22. Margem esquerda 

Ao longo da margem esquerda conhecem-se seis rochas e um 

abrigo contendo gravuras, distribuídos por vasta área deste Segura até a 

cerca de 5 km de confluência do Erges no Tejo. Pertence ao município de 

Alcântara. 

 

Vale do Sever 

23. Vale de Moinhos 

Conjunto de gravuras situado na margem direita do rio Sever, a 

cerca de 2,5 km, para nascente, de Montalvão. Pertence ao município de 

Alcântara. 

 

24. Ribeira de São João 

Núcleo de gravuras localizado na margem esquerda, entre a 

azenha da Nogueira e o ribeiro de São João, segundo notícia facultada, 

nos anos setenta, pelo Dr. João Telo, de Nisa. Segundo o mesmo 

informador, também no sítio do Lapão, existiriam gravuras ou pinturas 

rupestres. Pertence à freguesia de Montalvão e ao concelho de Nisa. 

 

Ribeira das Ferraduras 

25. Sítio das Ferraduras 

Laje em zona sobranceira à margem direita da ribeira das 

Ferraduras, contendo semicírculos e outros motivos geométricos. 

Pertence à freguesia de Perais e ao concelho de Vila Velha de Ródão. 

 

Vale do Ocresa 

26. Ferrarias 

Conjunto de gravuras, na margem direita do rio Ocresa, junto da 

ponte que liga a Carapetosa a Ferrarias, a cerca de 2 km nor-noroeste 

daquela primeira povoação. Contaram-se nove rochas contendo gravuras. 

Pertence à freguesia de Santo André das Tojeiras e ao concelho de 

Castelo Branco. 

 

27. Azenha da Péguia da Barca, Carapetosa, Vila Velha de Ródão 

Foi identificada uma única rocha com gravuras, situada na 

margem esquerda do Ocresa. O local integra a freguesia de Sarnadas do 

Ródão e o concelho de Vila Velha de Ródão. 
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28. Ocresa Montante 

Na margem esquerda do rio, em local onde este descreve curva 

acentuada. Reconheceu-se superfície contendo gravuras. Pertence à 

freguesia de Santo André das Tojeiras e ao concelho de Castelo Branco. 

 

29. Ocresa 

Importante conjunto de gravuras, distribuído por três núcleos 

situados na margem direita. Um deles imediatamente a jusante da 

barragem de Parcana, outro a cerca de 1 km para sul e o terceiro pouco 

antes da confluência do Ocresa com o Tejo. Algumas gravuras, em 

determinadas épocas do ano, encontram-se submersas pelas águas do 

regolfo da barragem de Belver. Pertence à freguesia de Envendos e ao 

concelho de Mação. 

 

 Ribeira da Parcana 

30. Parcana.  

A ribeira da Parcana nasce na serra da Amêndoa, corre de 

noroeste para sudeste e desagua, depois de percurso com cerca de 30 km, 

na margem direita do rio Ocresa. Identificou-se, apenas, grande 

afloramento com gravuras, situado na sua margem direita a cerca de 4 km 

da confluência no Ocresa. Faz parte da freguesia de Envendos e do 

concelho de Mação. 

 

As grandes estações de arte rupestre do complexo tagano foram 

denominadas São Simão, Cachão do Algarve e Fratel, ali se encontrando 

maior número de rochas decoradas, existindo superfícies de maiores 

dimensões contendo gravuras e onde estas são mais numerosas, 

mostrando ainda maior diacronia. 

Contámos dez arqueossítios com arte rupestre a montante das 

Portas de Ródão e outros tantos a jusante, embora àqueles primeiros 

correspondam cerca de 871 (61%) rochas decoradas e aos segundos 520 

(36%). Nos vales dos afluentes do Tejo registaram-se apenas 41 rochas 

decoradas, representando somente 3% da totalidade do complexo 

rupestre 

Vale do Tejo 1. Herrera de Alcântara 10 

 2. São Simão 350 

 3. Alagadouro 130 

 4. Barreira da Barca 5 

 5. Lomba da Barca 43 

 6. Cachão do Algarve 214 

 7. Ficalho 105 

 8. Carvalhos (Foz da ribeira de Ficalho) 4 

 9. Escala de Salavessa/Tapada do Tejo 8 

 10. Fivenco / Feverlo (Monte Chaparral) 2 

 11. Fratel 300 

 12 Serrinha 11 

 13. Cascalheira do Tejo 5 

 14. Foz da Ribeira de Nisa 20 

 15. Chão da Velha Montante 70 

 16. Chão da Velha Jusante* 50 

 17. Silveira* 20 

 18. Gardete 32 

 19. Figueiró 10 

 20. Gardete Sul 2 

Vale do Erges 21. Margem direita 9 

 22 .Margem esquerda 7 

Vale do Sever 23. Vale de Moinhos 1 

 24. Ribeira de São João 1 

Vale da Rib.ª das Ferraduras 25. Ferraduras 1 

Vale do Ocresa 26. Ferrarias 9 

 27. Azenha da Péguia da Barca 1 

 28. Ocresa Montante 1 

 29. Ocresa 21 

Vale da Rib.ª da Parcana 30. Parcana 1 

Total  1443 

Estimativa do número de superfícies decoradas do complexo de arte 

rupestre do Vale do Tejo (* valor aproximado). 
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CAPÍTULO VI 
U,IDADES A,ALÍTICAS 
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Consoante os períodos históricos e a finalidade para que foram 

executadas as gravuras ao longo dos tempos, tal como o significado que 

se pretendia conferir-lhes, escolheram-se não só locais mais ou menos 

próximos do leito do Tejo ou dos seus afluentes que também contêm 

gravuras, como se elegeram suportes específicos para a sua realização. 

Esta opção ficou certamente a dever-se a atributos particulares, aspectos 

que devem reflectir o tipo de localização e visibilidade pretendidas, 

associando suporte, imagens e diferentes graus de impacto, tanto em 

quem produziu as gravuras, mais ainda nos seus espectadores, no 

contexto das actividades sócio-religiosas que permitiram a sua existência. 

Importa detectar se cada gravura faz parte de suporte contendo 

registos afins ou, pelo contrário, se foi executada para estar isolada, tal 

como a sua proximidade com outras superfícies gravadas. 

Tem especial interesse conhecer-se a localização das rochas 

decoradas em relação aos leitos normais do rio e das linhas de água suas 

afluentes, aos cachões e confluências, assim como em relação aos leitos 

de cheia e a acidentes naturais de vulto. 

À tentativa de determinar lógicas na localização das rochas 

gravadas, ou topologias, interessa ainda as cotas a que elas se encontram, 

pelo que existem imagens junto ao leito normal do rio Tejo, ou dos seus 

afluentes, outras no denominado leito de cheia, e outras ainda a altitudes 

superiores, só atingidas pelas águas em ocasiões muito excepcionais ou 

até nunca tal acontece. 

Reconhecem-se, normalmente, três bancadas xisto-grauváquicas, 

dispostas paralelamente ao rio, com altimetria diferente ou em escada. A 

primeira, mais próxima do rio, encontra-se sujeita às variações do caudal 

daquele, mostrando gravuras não muito numerosas e, em geral, muito 

pátinadas. 

A segunda, coberta pelas águas do rio apenas aquando das cheias 

invernais, conserva maior número de gravuras. Por fim, a terceira, onde 

quase nunca chegam as águas, foram raramente utilizadas na gravação. 

Aquelas formações localizam-se em ambas margens do Tejo, 

embora sejam mais comuns na margem esquerda no sector a montante 

das Portas de Ródão e na margem direita, no sector a sul daquelas. 

Ao longo dos milénios as rochas que serviram de suporte às 

gravuras sofreram alterações provocadas por quatro factores essenciais 

que conduziram à deterioração e fragmentação das suas superfícies e dos 

seus bordos: térmicos, dinâmicos, biológicos e antrópicos. 

A região correspondente ao curso médio do Tejo, onde se 

encontram as gravuras, sofre, sobretudo no Inverno, significativas 

variações e amplitudes térmicas, acumulando os xistos grauváquicos, 

devido à sua composição e cor escura, altas temperaturas que, depois 

devido à acção das águas ou das geadas nocturnas, baixam drástica e 

repentinamente, provocando a gelifracção das suas superfícies. Este 

fenómeno atingiu ou, até, fez desaparecer gravuras, não raro surgindo 

algumas parcialmente amputadas. 

A contínua passagem de água, transportando agentes erosivos, 

sobretudo aquando das grandes cheias que arrastam areias, troncos e, até, 

pedras, provocaram sérios danos às rochas. A acção de agentes corrosivos 

e a penetração de raízes, devido à presença de líquenes, algas, fungos e 

outras plantas, conduziu igualmente à deterioração dos painéis gravados. 
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Por fim, a pressão antrópica não deixou de afectar as rochas decoradas, 

nomeadamente através da exploração de pedra, utilizada na edificação de 

azenhas e das suas caldeiras, de muros de sirga, pesqueiros e de outras 

construções. 

Não podemos deixar de assinalar a estreita relação entre as 

gravuras do complexo do Vale do Tejo e a presença das águas fluviais, 

responsáveis pelo seu ciclo de desaparecimento e ulterior surgimento. 

Além de tal associação, reconhecemos que existe maior número 

de gravuras em certas zonas, não apenas por aí existirem mais suportes 

capazes de as conservarem, mas por eles se encontrarem próximos de 

cachões, onde as águas são mais movimentadas, evidenciando maiores 

sinais de vitalidade. Este aspecto verifica-se em dois sectores de São 

Simão (Cachão de São Simão), no Cachão do Algarve, em Ficalho, Fratel 

(Cachão do Boi), Gardete e Figueiró. 
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VI.2.1. FORMAS E DIME,SÕES 

Só há alguns anos atrás, apesar do reconhecimento da iconocidade 

intrínseca dos suportes, por parte de arqueólogos pioneiros no estudo da 

arte rupestre, como M. de Sautuola, H. Breuil, L. Capitain ou A. Laming-

Emperaire, é que eles foram considerados elementos indissociáveis das 

imagens que contêm e constitutivos da mensagem, ou do discurso 

simbólico, que com aquelas formam uma unidade.  

As formas naturais, de grutas, abrigos ou de rochas ao ar livre 

são, para muitas sociedades etnográficas actuais e para algumas de que se 

conservam registos escritos, criações devidas a antepassados míticos, de 

um “tempo dos sonhos”, ou do subconsciente, como acontece na 

Austrália, para darmos o exemplo talvez mais divulgado da natureza 

mítica das rochas. 

As formas e cores daquelas são consideradas, ainda na 

actualidade, entre populações da África Meridional e Austral ou da 

Amazónia, como expressões das entidades sobrenaturais que as 

modelaram, tendo em vista transmitirem mensagens específicas ou, até, 

nelas habitarem (Anati, 2003, p. 337). 

M. Mauss (2000, pp. 126, 133) reconheceu que o potencial 

mágico-religioso de ecofactos e de artefactos, tidos como possuindo 

poder místico (mana na Melanésia), não era, entre muitas sociedades 

etnográficas, concebido como natural, ou inerente, mas conferido por 

factores externos, como características particulares, de localização, 

formais ou cromáticas, pela ligação a mitos ou através de rituais e de 

sacrifícios. 

O suporte de gravuras e/ou de pinturas não constituiu um 

elemento silencioso, dada as suas formas, dimensões, cores e outras 

particularidades intrínsecas ou as suas relações extrínsecas com a 

envolvente próxima e, nomeadamente, com acidentes naturais, rios ou 

montanhas. Ele foi entendido, sobretudo em sociedades xamânicas, como 

as que acreditamos terem sido as principais responsáveis pela realização 

das gravuras do Vale do Tejo, como a interface entre o mundo real e o 

sobrenatural, onde se iniciaram as viagens ao transcendente. 

Aquela posição intermédia confere ao suporte significado 

próprio, transmitindo simbolismo às imagens nele registadas e que com 

ele se relacionam (Lewis-Williams, 2002, p. 157).  

No Vale do Tejo os suportes das suas gravuras, que sabemos tanto 

terem propíciado e estimulado, como condicionando os gravadores, são 

constituídos pelas superfícies, correspondentes a planos de rotura 

provocados por tensões tectónicas, descarnadas e polidas pela erosão das 

águas fluviais e dos agentes meteóricos, que deram origem a 

afloramentos ou a blocos, postos à vista pelo encaixe do Tejo e dos seus 

afluentes ao longo dos milénios. 

Tais superfícies, de rijos xistos grauváquicos, oferecem grande 

variedade, em termos formais e dimensionais, devido à rede de planos de 

fracturação que os originou, pelo que encontramos desde pequenas áreas, 

medindo poucas dezenas de centímetros de comprimento máximo a 

outras atingindo cerca de quatro metros de extensão, ou abrangendo mais 

de oito metros quadrados, conforme acontece com a rocha 155 de Fratel.  

Aquelas últimas mostram, sobretudo, posição sub-horizontal e 

surgem em zonas mais ou menos contínuas, por vezes com uma dezena 
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de metros quadrados ou emergindo de caos de blocos, com pequenas 

dimensões. 

A quase totalidade das superfícies que serviram de suporte às 

gravuras oferecem posição horizontal ou sub-horizontal, ou seja, 

inclinação inferior a 30o, embora bom número mostre inclinações que 

podem atingir os 45o e outras são mesmo verticais. Todavia, são muito 

raras as superfícies verticais gravadas, conhecendo-se três em São Simão 

(SS 43, SS 173B e SS 195), uma no Alagadouro (AL 60), duas em Fratel 

(F 1 e F 135), e outras duas no Ocresa (OC 11 e OC 12). 

A escolha da superfície a gravar ou, antes, capaz de integrar as 

práticas sócio-religiosas que incluiam o registo de informação, e a 

participação iconográfica, através da gravação, constitui, por certo, início 

da cadeia operatória que resultou nos testemunhos chegados até nós. 

A grande importância de alguns de tais suportes fez com que se 

retomasse a sua gravação ao longo dos milénios, ignorando as gravuras 

neles pré-existentes, reutilizando-as parcial ou totalmente, completando-

as, ou retocando-as, associando-lhes novos motivos ou, até, destruindo-

as. Não raro essas superfícies constituem verdadeiros palimpsestos, 

contendo diversas composições que complexificam o reconhecimento 

iconográfico, como as tentativas de leitura e interpretação. 

São muito difíceis de identificar os atributos físicos que foram 

capazes de conduzir os homens pré-históricos a eleger, no contexto das 

suas actividades mágico-religiosas, os suportes dos seus discursos 

pictográficos sendo, bastante menos claras, as características do foro 

cognitivo que tais indivíduos, xamãs ou outros participantes activos em 

tais rituais, nelas reconheceram.  

Tal situação decorre do nosso profundo desconhecimento dos 

códigos veículados pela aprendizagem social de então, como pela 

manipulação da linguagem simbólica subjacente, tanto genérica como 

especificamente sócio-religiosa. 

No entanto, se alguns volumes e contornos das superfícies, das 

paredes e dos tectos, de certas cavidades subterrâneas, ou de penedos ao 

ar livre, sugerem formas zoomórficas, ou até elementos da anatomia 

humana, a grande maioria guarda qualidades bem mais discretas, mas 

que podem relacionar-se com as suas cores, texturas, morfologia e, 

sobretudo, com a localização. Trata-se do já mencionado potencial 

iconográfico, ou da materialidade dos suportes como contentores de 

imagens, que muito parecem ter influenciado a produção artística dos 

primeiros H. Sapiens Sapiens, tanto na arte móvel como parietal, onde 

formas específicas das superfícies conduziram à participação e realização 

estética (Conkey, 1982). 

Aquele mesmo aspecto pode ser detectado em artistas de 

sociedades tradicionais contemporâneas, onde a iconicidade de certas 

produções foi sugerida pela forma dos suportes que seleccionam, 

modelados pelos caprichos da Natureza e do acaso. 

Nos santuários rupestres do Vale do Tejo ou do Vale do Côa, 

como em muitos outros, ao lado de superfícies intensamente reutilizadas 

surgem outras intocadas e que nos parece terem podido constituir 

óptimos suportes para a gravação ou a pintura. 

Naquele contexto cabe interogar se foram as rochas mais 

significativas que receberam gravuras ou tratar-se-á precisamente do 

inverso, conservando-se imaculadas aquelas cujo significado era mais 

importante? 

No estado actual da investigação sobre esta problemática as 

respostas àquela questão são ainda escassas mas, por certo, que toda a 

paisagem contribuiu na eleição dos santuários rupestres, sendo facilmente 

reconhecível o papel simbólico, mesmo que genérico, de certos rios e de 

mananciais, assim como de outros elementos naturais. 

Em algumas estações do Vale do Tejo predominam as grandes 

superfícies, embora rodeadas por outras menores, enquanto em outros 

desenvolvem-se verdadeiros caos de blocos rochosos, onde por vezes 
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emergem elementos maiores e elevados, como que em forma de mesa. É 

nestes que, em geral, se contam maior número de gravuras, não raro, 

produzidas em momentos distintos. 

As grandes superfícies tanto podem desenvolver-se paralelamente 

ao curso das águas, como na posição perpendicular àquela. 

A forma dos suportes, e nomeadamente os seus limites, como as 

grandes linhas de fractura internas, condicionaram a distribuição das 

gravuras. Alguns de tais acidentes foram utilizados em composições 

integrando o seu discurso semiológico e não raramente fissuras, veios, 

covinhas naturais ou outros elementos foram aproveitados na 

constituição de imagens. Segundo E. Anati (2003, p. 320): “'a arte pré-

histórica e tribal o signo é muitas vezes um complemento das formas 

naturais do suporte e ele é então dificilmente compreensível 

independentemente daquelas”. 

As superfícies utilizadas como suporte das gravuras 

encontravam-se limpas e livres de depósitos significativos, devido à 

acção das águas fluviais. A lenta erosão provocada por estas tornaram 

mais rijas as superfícies do xisto, conferindo-lhes pátina maioritariamente 

de cor vermelha e de aspecto brilhante. Algumas gravuras, pátinadas de 

cor escura, sugerem a existência de deposição de manganês ou de ferro. 

A forma de mesa, ou de altar, de rochas sobrelevadas em relação 

ao solo ou a outras que as rodeiam, com a superfície superior sub-

horizontal e plana, conduziu que, desde cedo, fossem utilizadas pelo 

Homem, talvez em actividades económicas mas, também, em outras de 

carácter ritual. 

Ilustra aquele aspecto, entre outros casos, o enorme bloco caído 

do tecto, com tais características, da gruta Chauvet (Vallon-Pont-d’Arc), 

onde foi depositado, junto a um dos bordos, pelos homens do Paleolítico 

Superior, crânio de urso. Em seu redor existiam outros indícios de 

actividade simbólica, quiçá relacionados com a arte parietal situada 

próxima (Chauvet, Deschamps e Hillaire, 1995, pp. 43, 51, figs 34, 44).  

Em Fratel, as rochas 491, 129, 155 e 175, mas também outras, 

destacam-se, tanto pelas suas dimensões como por serem mais altas em 

relação às que as envolvem, proporcionando superfícies polidas, 

identificáveis à distância e onde se produziram gravuras. 

Não foi, certamente, devido ao acaso que a mais extensa rocha de 

Fratel (155), contendo os atributos antes referidos, mostra não só elevado 

número de gravuras, como as mais recuadas, constituindo importante 

referência visual no caos de blocos de xisto em que emerge (Gomes e 

Cardoso, 1989, p. 171).  

Aquelas superfícies, com dimensões apreciáveis e bem visíveis 

não são comuns, apresentando, desde logo, a diferença de se destacarem, 

com as suas zonas polidas, na desordem do mar de blocos de pequenas 

dimensões. Por isso, elas devem ter representado, desde cedo, a ideia de 

organização, ordenando o espaço, surgindo com acentuadas diferenças 

qualitativas. Estas poderiam relacionadar-se com a água responsável pelo 

aspecto das suas superfícies, mas também com o Sol que nelas reflecte 

com intensidade, no seio de quadro religioso onde a Natureza seria 

interpretada como grande ser animado. 

Importa referir que o espaço operativo de gravação tem, em geral, 

como limites os bordos das rochas, embora em algumas superfícies de 

grandes dimensões, fissuras, mais ou menos profundas, delimitem 

painéis onde se detectam unidades temáticas e compositivas. No entanto, 

existem composições, como a da rocha 175 de Fratel, que transbordam 

aqueles limites naturais e sugerem prolongar-se em superfícies situadas 

próximas. 

De facto, se em alguns casos temos a sensação que as gravuras 

ocupam uma pequena parcela de espaço considerado infinito, em outros 

exemplares sugerem integrarem-se nas áreas delimitadas por bordos e 

fracturas, ou até por fissuras dos suportes. 
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VI.2.2. CROMATISMO 

As superfícies gravadas do Vale do Tejo apresentam coloração diversa, 

desde o vermelho rosado e dos tons vermelhos ou castanho-

avermelhados, que dominam, aos azulados e esverdeados, bem mais 

raros, ou ao cinzento, devendo-se tal à constituição petrográfica das 

bancadas xisto-grauváquicas, como ao seu contacto com a atmosfera e 

com a água, dado que o núcleo daquelas rochas é, em geral, de cor 

cinzenta escura. 

A cor dominante das rochas, que serviram de suporte às gravuras, 

é a vermelha escura (10R 4/6 ou 10R 3/6), embora, não raro, se observem 

variações na mesma superfície. 

Os enormes afloramentos, os pardacentos e sobretudo os mais ou 

menos avermelhados, produzem vivo contraste com a cor azulada das 

águas do Tejo e com a vegetação verde das encostas envolventes, 

tornando-se muito visíveis, mesmo à distância. 

Por vezes aqueles suportes mostram veios de quartzo translúcido 

ou branco e, não raro, zonas com listas negras. Aquelas inclusões, muito 

visíveis e como que rasgando as superfícies, através de finas linhas rectas 

ou mais raramente em ziguezague, fazem reverberar os raios solares 

quando nelas incidem, sugerindo emitirem energia. 

As linhas de quartzo branco e, nomeadamente, aquelas em forma 

de ziguezague, podem ter sido conotadas com o conceito de potência, 

transmitido às imagens gravadas sobre elas ou nas suas proximidades. 

Também as gravuras da Gândara do Fial (Tondela, Beira Alta) 

utilizam, como suportes, superfícies de rochas anfibólicas, patinadas de 

cor castanha avermelhada ou até alaranjada, o que permite o seu destaque 

na paisagem envolvente (Santos, 2008, pp. 122, 123). 

Além de propriedades físicas e sobrenaturais, atribuídas a certos 

tipos de rochas, a dominante cor vermelha dos afloramentos xisto-

grauváquicos do Vale do Tejo, pode ter auferido simbologia 

regeneradora, nomeadamente quando os significados conferidos às cores, 

pela construção social, têm como referência as cores dos fluidos 

humanos, a cor do sangue, talvez a ritualmente mais difundida, mas, 

também, o branco do sémen e do leite, que permitem a continuidade da 

espécie (Boric, 2002, p. 25, 26). Talvez por isso a cor branca é a da 

pureza, do candidus, da Lua, mas igualmente a dos ossos e da morte, ou 

da luta contra esta, pela ressurreição. A cor oposta, o negro, é a cor da 

terra, do mundo subterrâneo e da fertilidade. 

É conhecido o valor simbólico e universal da cor vermelha, 

facilmente obtida a partir da hematite ou pedra-de-sangue, tida como 

representando aquele líquido vital e a própria vida, mas ainda o Sol. Nas 

sociedades contemporâneas, esta cor encontra-se universalmente 

associada a estados emocionais, deduzindo-se, devido ao seu uso 

continuado, que não passaria despercebida aos nossos antepassados, 

mesmo aos mais remotos. A alta capacidade sinestésica do vermelho, ou 

seja a sua associação a emoções, resulta de estímulos sensoriais, do foro 

neurológico, e de aspectos culturais (D’Andrade e Egan, 1974). 

A utilização do ocre vermelho e do cinábrio, em rituais ligados 

com a morte e a fertilidade feminina ascende, na Europa, ao Paleolítico 

Médio, encontrando-se bem documentada em enterramentos mesolíticos 

e nos sepulcros megalíticos de Trás-os-Montes, da Beira Baixa e do Alto 

Alentejo, onde os mortos eram polvilhados ou, até, pintados de cor 

vermelha, tal como alguns artefactos que os acompanhavam. Julga-se 

que o acto de pintar, de cor vermelha, diversos utensílios e objectos de 

carácter mágico-religioso se prenderia com a tentativa de aumentar o 

potencial e a eficácia daqueles, diferenciando-os através da cor e do 

contraste que a sua presença confere (Wreschner, 1980, p. 633; 

Marshack, 1981, p. 190). 
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Cromatismo das superfícies contendo gravuras. As cores variam com a luminosidade, o grau de incidência dos raios solares e com a humidade relativa do ar, tal como com o processo do seu registo.          
1 – Cor-de-rosa (10R 6/4); 2 – Cor-de-rosa escuro (10R 5/4); 3 – Rosa salmão (10R 6/8); 4 – Vermelho rosado (10R 5/6); 5 – Vermelho claro (10R 5/8); 6 – Vermelho (10R 4/8); 7 – Vermelho escuro 
(10R 4/6); 8 – Vermelho muito escuro (10R 3/6); 9 – Castanho avermelhado (10R 3/2); 10 – Castanho (2.5YR 3/4); 11 – Cinzento escuro (10R 4/1); 12 – Cinzento avermelhado (10R 5/2); 13 – Cinzento 
esverdeado (2.5Y 5/2); 14 – Verde acinzentado (2.5Y 4/2); 15 – Verde escuro (2.5Y 3/2); 16 – Veio de quartzo hialino (os códigos cromáticos referem-se às Munsell Soil Color Charts e, portanto, devem 
ser tidos como aproximados). 
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Muitos artefactos e peças da denominada arte móvel do 

Paleolítico Superior foram pintados com ocre vermelho, como as suas 

decorações gravadas se encontram realçadas com a introdução de 

colorantes, de cor vermelha ou negra (Marshack, 1981, p. 189). 

As propriedades da hematite e o fascínio que ela provocou, ao 

longo dos milénios, podemos mesmo dizer desde as origens da 

Humanidade, dado os nódulos de ocre encontrados no sítio BK II da 

Garganta de Olduvai, no habitat de Terra Amata (Nice), nas cores 

vermelha, castanha e amarela (ca de 300.000 a.C.) ou de Becv, na    

antiga Checoslováquia, de cor vermelha e associado a movente (ca de 

250.000 a.C.), fez com que ela fosse utilizada como conservante, na 

medicina, na cosmética e em diferentes práticas sócio-religiosas (Dart, 

1969; Wreschner, 1980; Marshack, 1981; Oosthuizen, 1983; Sanches, 

1987, pp. 101, 103; Varela, 1988; Gonçalves, 1992, pp. 98, 99; Delibes 

de Castro, 2000; Scarre, 2002, p. 228; Barham, 2002). Plínio o Antigo 

(XXV, 13, 14) não deixou de referir as qualidades medicinais dos óxidos 

de ferro. 

Os Ndembu do Congo, possuíam classificação tripartida das 

cores (vermelho, banco, negro), constituindo símbolos biológicos e 

psicológicos, ultrapassando em muito as normais diferenças de percepção 

visual (Turner, 1963, pp. 60, 90, 91). 

Para os bosquímanes da África Austral, o ocre vermelho além de 

ter uso medicinal, e apotropaico, dado acreditar-se que protegia dos raios, 

continha significado espiritual e poder próprio, sendo ritualmente 

misturado com sangue. Os San recolhiam a hematite em peregrinações 

que propositadamente faziam aos altos cumes do Drakensberg (Lewis-

Williams, 2002, p. 114; 2003, p. 180). Entre os Wirajuri da Nova Gales 

do Sul, os xamãs que desejavam entrar em contacto com o mundo 

sobrenatural, sob a forma de monstro-serpente, pintavam todo o corpo 

com ocre vermelho (Radcliffe-Brown, 1926, p. 21). Na Grécia Antiga 

acreditava-se que as Sibilas, mulheres com poderes oraculares, 

habitavam lugares onde o solo era de cor vermelha, simbolizando o 

sangue da grande divindade da terra (Eliade, 1974, pp. 40, 41). 

O potencial simbólico das cores dos materiais de construção de 

monumentos megalíticos começou recentemente a ser explorado, tendo 

autores como T. Darvill (2002, pp. 82, 84) sublinhado a importância do 

uso de blocos de quartzo leitoso em tais edificações, dado que, por 

exemplo, na Irlanda, em grandes sepulcros do Vale do Boyne, como New 

Grange e Knowth, aqueles foram trazidos das Montanhas de Wicklow, 

situadas a cerca de 50 km para sul. 

Por outro lado, a transparência ou a cor branca, o brilho e a 

luminosidade do quartzo leitoso, deixa reflectir tanto os raios do Sol, 

como a luz da Lua, tornando-se em “pedra de luz”, conotada com a água 

e com a regeneração, que os seus cristais tão bem simbolizam. Os cristais 

de quartzo foram frequentemente interpretados como manifestações 

sobrenaturais, acreditando-se que eram habitados por espíritos (Lewis-

Williams, 2003, p. 203). De facto, o quartzo é piezoeléctrico, pois quando 

esfregado com outro quartzo liberta suave luz (triboluminescência). 

Têm sido exumados, em monumentos megalíticos da Península 

Ibérica ou até em outros contextos funerários mais tardios (Idade do 

Bronze), cristais de quartzo hialino, cujas funções e simbolismo ritual 

ainda desconhecemos. Todavia, um de tais ecofactos, procedente da Anta 

Grande da Comenda da Igreja (Montemor-o-Novo) oferece, na 

extremidade proximal, gola que denuncia a sua fixação através de fio e 

possível utilização dependurado, como adereço, amuleto ou elemento 

com valor apotropaico (Fábregas Valcarce, 1983). 

Membros de numerosas tribos australianas consideram os cristais 

de quartzo como substância possuindo grandes virtudes mágicas, devido 

a mostrarem as cores prismáticas, que aqueles identificam com a serpente 

arco-íris. São usados por xamãs, principalmente na cura de vários males e 

nas cerimónias para fazer chover, onde era invocada a serpente arco-íris. 

Também acreditavam que os cristais de quartzo surgiam no ponto onde o 
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arco-íris toca a Terra (Radcliffe-Brown, 1926). E segundo M. Mauss 

(1972, pp. 64, 219), quase todos os bosquímanes australianos não caçam 

se não levarem um bocado de quartzo na boca. 

 Temática ainda pouco desenvolvida, para Chris Scarre (2002,     

p. 227) “A cor é uma das dimensões negligenciadas da arqueologia pré-

histórica, distinção que reparte com áreas mais difíceis, como é a música 

ou a linguagem.” 

O interesse pelo cromatismo na arquitectura megalítica e nos 

rituais sócio-religiosos, designadamente nos relacionados com a morte, é 

corroborado não só pelas profusas pinturas que decoram o interior dos 

corredores e das câmaras de muitos sepulcros, mas ainda pela utilização 

de rochas com diferentes cores na sua edificação e, sobretudo, na 

construção dos tumuli, por vezes integrando vistosos blocos de quartzo, 

deixados aparentes, de cor branca e reluzentes.  

Jorge de Oliveira (1997, p. 222) chamou a atenção para a 

utilização de seixos com cor clara, de quartzito ou quartzo, na construção 

das couraças líticas de mamoas, assim como para os blocos de quartzo 

branco que constituíam o anel de contenção da mamoa da anta da Nave 

do Padre Pedro (Nisa). Algum tempo antes tivemos oportunidade de 

sublinhar o contraste cromático e a possível simbologia dos blocos de 

quartzo filoneano colocados na periferia da pequena mamoa que 

suportava e concedia maior visibilidade ao elemento dormente de mó, 

reutilizado como menir, no sítio das Cegonhas em Idanha-a-Nova 

(Cardoso, Gomes, Caninas e Henriques, 1995, pp. 6, 7, 12).  

Critérios estéticos e funcionais, em termos de simbologia 

religiosa, conduziram, muito provavelmente, à utilização de “pedras 

vermelhas” no sepulcro megalítico conhecido como Roche aux Fées 

(Essé, Bretanha), das “pedras azuis” de Stonehenge (Wiltshire, 

Inglaterra), ou da construção da fachada bicolor, revestida de blocos de 

quartzo branco e salpicada por outros de granito negro, de Newgrange, na 

Irlanda, de impressivo efeito visual, como de muitos menires de granito 

cinzento claro, ou de calcário branco, tornados bem visíveis nas terras 

castanhas escuras ou de xistos avermelhados do Alentejo e Algarve. 

Os quartzodioritos dos menires do cromeleque dos Almendres 

são rochas graníticas, de textura granulada, com elementos de cor negra, 

mas onde predominam os de cor branca, nomeadamente quartzo e 

feldspato. Trata-se de rochas que apresentam, quando oferecem fracturas 

recentes ou em zonas que foram afeiçoadas por bojardagem, cor cinzenta 

muito clara, que as inclusões quartzosas e feldspáticas acentuam, 

tornando-se muito visíveis na paisagem. 

No povoado da Caramujeira (Lagoa) reconhecemos restos, bem 

evidentes, de pintura, de cor vermelha, em um dos menires ali detectados, 

assim como vestígios muito apagados, na mesma cor, em outros 

monólitos (Gomes, 1997, p. 163). 

É possível que muitos outros menires portugueses, 

nomeadamente os possuindo gravuras ou relevos, fossem decorados 

através de pintura, desaparecida devido à acção dos agentes meteóricos, 

ao longo dos milénios, ou de certos tipos de solo. Em França 

identificaram-se restos de pigmentos em estelas antropomórficas tardo-

neolíticas da Provença (Walter, Louboutin e Hasler, 1997). 

 A cor dominante e a textura da matéria-prima com que foram 

talhados menires, isolados ou estruturados em alinhamentos e 

cromeleques, e os monumentos megalíticos funerários, desempenharam, 

por certo, significado particular, não só tendo em conta a profunda 

ritualização das sociedades neolíticas, como o facto de se tratarem de 

edificações com importantes funções sócio-religiosas, onde a simbologia 

dos atributos de cada elemento construtivo conteria valorização 

específica. Por outro lado, além das cores inatas de tais elementos 

construtivos os H. Sapiens Sapiens neolíticos detinham longa tradição do 

uso de colorantes, aplicados sobre diversos suportes e no próprio corpo, 

existindo, na Fachada Atlântica da Península Ibérica, significativo  núcleo 

de dólmenes decorados através da gravação e/ou da pintura, nas cores 
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vermelha, negra e branca. 

Na Anta Grande do Zambujeiro, existiam restos de pintura de cor 

vermelha, tal como em dois outros sepulcros alentejanos, um deles com 

figuração antropomórfica (Heleno, 1956, p. 230). 

Nas pinturas pós-paleolíticas peninsulares, em abrigos, foi 

utilizada paleta cromática que privilegiou as cores proporcionadas pelos 

óxidos de ferro, do ocre amarelo ao laranja e aos diversos tons de 

vermelho, sendo raras as pinturas nas cores branca e negra (Acosta, 1968, 

p. 17). 

O simbolismo cromático constitui uma das mais antigas 

construções sociais, que o enterramento duplo de Grimaldi, do Paleolítico 

Superior, evidencia, dado que só o indivíduo masculino foi envolvido por 

ocre vermelho. Este tornou-se, nas palavras de A. Leroi-Gourhan (1971, 

p. 68) “o principal símbolo paleolítico”. 

 

VI.2. 3. DIME,SÃO SO,ORA 

Só muito recentemente, para além de alusões específicas, têm os pré-

historiadores começado a conferir importância aos sons e à acústica no 

contexto da produção artística pré-histórica e das actividades sócio-

religiosas que elas permitem perceber. 

A música constitui actividade social, capaz de criar cultura, dado 

contribuir para manter a estrutura social e identitária dos grupos humanos 

(Rifkin, 2009, pp. 585, 597). 

O reconhecimento das denominadas bramadeiras, rombos ou 

zumbidores (Barandiarán, 1971), de flautas e de apitos, tal como de 

litofones (Fagg, 1957, p. 30; Dams, 1984, 1985; Dauvois, 1989), durante 

o Paleolítico Superior, constituem excepção, embora não se tenha 

afastado a hipótese de terem sido usados, durante a Pré e a Proto-

História, tal qual acontecia para sociedades etnográficas sub-actuais ou 

ainda existentes, outros instrumentos musicais construídos em materiais 

perecíveis e que, portanto, não surgem no registo arqueológico, 

designadamente tambores. 

Estudos sobre a sonoridade de quatro grutas contendo pinturas do 

Paleolítico Superior (Portel, Niaux, Fontanet, Arcy-sur-Cure), permitiram 

concluir que naquelas cujo ambiente foi menos alterado ao longo dos 

milénios, os lugares onde se realizaram as produções artísticas 

correspondem a sítios onde a ressonância é maior, tendo-se, portanto, 

atendido à sua capacidade acústica, não deixando esta de fazer 

significativa parte das actividades sócio-religiosas ali desenvolvidas. Foi 

também possível constatar que as zonas com maior ressonância 

correspondiam a túneis, camarins e nichos, não raro marcados com 

manchas pintadas de cor vermelha (Devereux, 2001; Reznikoff e 

Dauvois, 1988; Reznikoff, 2006, p. 79; Scarre, 1989; Waller, 1993). 

As propriedades acústicas dos sítios com arte rupestre na América 

do Norte foram igualmente demonstradas, reconhecendo-se, mesmo, que 

as produções artísticas se situam em locais onde a reflexão do som, ou os 

ecos, eram mais intensos (Waller, 2006, pp. 34, 35). 

Idêntica observação foi constatada para local com gravuras 

rupestres, ao ar livre, na África do Sul (Klipbak I), devidas aos San e cuja 

comunicação com o sobrenatural se poderia fazer batendo com uma 

pedra na rocha, assim libertando som e eco (Rifkin, 2009, p. 593). 

Os sons percutidos, bem ritmados, fizeram parte das 

performances ligadas aos rituais de transe xamânico, em muitas 

sociedades humanas, dada a influência neurológica e fisiológica que 

provocam e o efeito indutor dos estados de consciência alterada. 

Além da importância que, certamente, detiveram os instrumentos 

musicais na ritualização das actividades sócio-religiosas, a par de 

cânticos, récitas, palavras mágicas, palmas, gritos ou do bater dos pés no 

solo, produzindo sons ritmados, tanto por celebrantes dos rituais, como 

eventualmente por assistentes, julgamos desejável valorizar os sons 

142 



 

naturais dos sítios com arte rupestre, como os do Vale do Tejo. Trata-se 

de “espaço acústico”cujo significado poderá ter tido papel relevante no 

contexto do reconhecimento da sacralidade daqueles lugares e da sua 

ulterior utilização. 

As sonoridades naturais foram interpretadas, em muitas 

sociedades etnográficas, como vozes dos antepassados, de seres 

sobrenaturais, de génios ou divindades. E o escutar a resposta, através do 

eco, aos sons produzidos pelos humanos provocaria grande admiração, 

senão mesmo apreensão, constituindo espécie de diálogo com a Natureza 

e o Sobrenatural. Na mitologia grega a ninfa Echo era responsável pelas 

palavras repetidas (Waller, 2006, p. 37). 

Entre os sons da Natureza destaca-se, talvez, o trovão, pela 

dimensão sonora e pela difusão do entendimento que o seu som adquiriu 

em diferentes sociedades, de diversos continentes, latitudes e diacronias, 

embora quase sempre conotado com divindades uranianas. Na Bíblia, o 

trovão foi considerado como sendo a voz de Deus (Êxodo, XIX, 16-20; 

Job, XXXVI, 29-33), na Grécia Antiga era atributo de Zeus (Teofania, 

503-507) e na Gália de Taranis, normalmente sincretizado com Júpiter. 

Também o vento, se sobretudo percorresse as zonas de vales mais 

apertados do Tejo poderia produzir interessantes fenómenos acústicos, o 

mesmo acontecendo aquando do seu impacto na vegetação e, 

designadamente, na folhagem arbórea. E não devemos esquecer que o 

vento foi exactamente considerado naquele rio, como elemento 

fecundante das éguas selvagens, conforme ocorre em outros contextos 

(Jordán Montés e Rodríguez Gómez, 2008, p. 97). 

No Vale do Tejo, o som natural mais específico do lugar foi e, 

ainda hoje é, o ruído provocado pelo correr das águas do grande rio 

peninsular, o murmurejar dos cachões, onde ela mais rapidamente 

transita, é mais oxigenada, existe mais vida aquática e maiores 

aglomerações de gravuras, como acontece em São Simão, Cachão do 

Algarve, Fratel e Gardete. 

Aquele é o som sussurrante e de fundo que também ouvimos em 

não poucas cavidades subterrâneas, contendo manifestações artísticas 

paleolíticas, onde correm linhas de água, não raro em zonas profundas e 

afastadas daqueles testemunhos e que bem podiam ser entendidas como 

portais para o mundo inferior e dos espíritos. 

Consoante as estações do ano e as horas do dia ou da noite, 

ouvem-se outros sons que fazem parte do ambiente natural, como os 

zumbidos ou o cantar de insectos, o coaxar dos batráquios ou mesmo os 

ruídos dos peixes, que por vezes saltam à tona da água. No Vale do Tejo 

ouvem-se os sons das aves que cruzam os ares libertando silvos ou piam, 

pousando nas árvores ou nas rochas junto ao rio, e cantam ou, até, nele 

mergulham para pescarem. É na Primavera que mais se ouve o cantar dos 

rouxinóis e de outras aves, como o chamamento dos cucos, momento em 

que as águas do Tejo baixavam e a Natureza surgia com outra dimensão, 

como que renascendo. Durante a noite o piar das corujas e mochos 

ofereciam, tal como hoje, sinais por vezes inquietantes. 

Para diversas sociedades humanas, como os Kaluli da Nova 

Guiné (Gell, 1995), o cantar das aves é entendido como as vozes dos 

mortos, cujas almas aquelas transportam, aspecto que se reconhece nas 

religiões celta, grega e romana, tal como em muitas crenças das 

sociedades tradicionais europeias. 

Mas junto às margens do Tejo também se ouvia, no passado e 

durante a ambiguidade luminosa da aurora, o uivar dos lobos, os fortes 

bramidos ou berreia dos veados, em busca de fêmeas, durante o cio, ou o 

roncar dos gamos, igualmente no período pré-nupcial. Talvez ainda ali 

chegassem os sons dos choques secos das armações das cabras, aquando 

dos combates rituais, chegando a ser ouvidos a 1 km de distância, tal 

como a ressonância dos ruídos dos seus trotes nas encostas pedregosas e 

os seus característicos bramidos. 

São sonoridades importantes que se ouviam a quilómetros de 

distância, ecoando por aqueles vales, constituindo forte sistema cíclico de 
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sinais oferecidos pela Natureza, por certo integrados no universo 

conceptual dos símbolos e no mundo mágico-religioso. 

À placidez da Primavera e do Verão, por vezes prolongando-se 

em longas estiagens, seguia-se o rigor do Outono e do Inverno, com dias 

pequenos e sem Sol, por vezes preenchidos por copiosas chuvas frias, 

acompanhadas por vigorosas tormentas, em que o céu escurece e 

constituía cenário da visão aterradora dos fortes raios que das nuvens 

descem à Terra, podendo provocar o fogo, e associando-se ao ruído, 

ainda hoje, assustador do ribombar dos trovões. 

Ouviam-se os impactos da chuva nas folhas das árvores e o 

escorrer das águas pelas encostas, engrossando e confluindo no Tejo. 

Era então que as águas do Tejo cresciam, transbordavam e 

cobriam as rochas gravadas, mudavam de cor substituindo-se a 

transparência verde-azulada pela opacidade ocre das terras arrastadas, por 

vezes deslocavam-se a grande velocidade, compelindo árvores e 

arbustos, como que em enfurecida luta, acometendo a terra e misturando-

se com esta. Depois, noite após noite, os dias tornavam-se maiores, o Sol 

surgia com mais calor e as rochas sagradas como que emergiam, 

lentamente, das profundidades da Terra, como se os deuses as 

devolvessem aos homens. 

Reiniciavam-se as práticas sócio-religiosas, os gestos, as danças, 

as performances, as palavras sábias, os cânticos e as músicas, surgindo, 

de novo, o som forte do martelar nas rochas dos artefactos líticos ao 

produzirem novas gravuras. Este som ecoava pelas encostas e penetrava 

nos vales laterais do Tejo, como que recordando a actividade sagrada ali 

desenvolvida, tal sacerdote chama os crentes à oração, podendo ser 

entendido como sonoridade religiosa. Embora ele se tenha perdido, para 

sempre dissipado nos ares e seja irrepetível, a sua existência encontra-se 

testemunhada pelas próprias gravuras. 

As qualidades sonoras de algumas rochas seria apreciada, 

sabendo-se que, em outros complexos rupestres pré-históricos, foram 

preferencialmente utilizados como suporte de gravuras superfícies de 

monólitos com tais características. Aliás as denominadas rochas gongos 

(rock gongs) são bem conhecidas junto de sítios contendo manifestações 

artísticas, de África, América e da Índia (Fagg, 1956; 1957; 1994). 

Não sabemos se xamãs, feiticeiros ou sacerdotes, emitiriam os 

chamados sons místicos, tentando copiar alguns dos sons naturais, como 

aqueles que em outros continentes e contextos procuravam imitar o canto 

de aves ou a berreia dos veados, ao acreditar transformarem-se em tais 

animais, tal como os produzidos por instrumentos musicais (Lewis-

Williams, 2003, p. 285). 

 

VI.2.4. RELAÇÃO IMAGEM-SUPORTE  

A localização das gravuras nos suportes não foi aleatória, dado 

reconhecermos em certos momentos a preferência por ocupar-se o topo 

de superfícies inclinadas ou as áreas centrais de muitas outras, aspectos 

privilegiados em quase todos os períodos de gravação da arte do Tejo. 

No entanto, também em alguns momentos se posicionaram 

imagens de animais de estilo dinâmico, próximos dos bordos dos 

suportes. 

A base daqueles, em geral contactando com o solo, oferecem a 

horizontalidade da linha de terra e foi essa a posição que, normalmente, 

ocupou o gravador, ou seja, quase sempre situado na zona mais baixa da 

área a intervencionar, mas suficientemente próximo desta para poder 

movimentar os braços e os artefactos necessários à sua actividade. 

Em grandes composições o gravador subia ou descia, 

paralelamente à linha de terra, para intervir nas zonas por ele escolhidas. 

Quando os suportes são perfeitamente horizontais apercebemo-

nos, dada a disposição das figuras, que o gravador ou os sucessivos 

intervenientes  na  produção  imagética,  podem  ter  ocupado  diversos 
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Posicionamento conjectural dos gravadores ou dos “utilizadores” das gravuras, tendo em conta a sua dispersão e/ou orientação nos suportes (A, rocha F 129; b, rocha SS 168; C, rocha F 56; D, rocha SS 119A). 
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lugares em torno daqueles. Este aspecto detecta

decoradas do Vale do Tejo, dada a posição sobretudo de

ou de zoo

A título de exemplo, a rocha 113 do Cachão do Algarve, 

apresenta, em uma das metades em que se subdivide, gravuras realizadas 

por quem se posicionou junto a um dos 

por quem fez a abordagem ao painel a partir do outr

perpendicularmente ao primeiro, ou seja, mostrando deslocação com 90º.

Outras rochas chegam a mostrar que foram ocupadas trê

posições em seu redor, ou no seu interior. R. Arnheim (1974, p. 32), 

transcreve o seguinte depoimento do

onde este explica porque pinta com os suportes na horizontal e no chão: 

“Sinto-me próximo, mais parte da pintura, desde que deste modo posso 

andar à sua volta, trabalhar dos quatro lados, e literalmente estar na 

pintura”.

Algumas imagens

tagana, como por exemplo, os podomorfos, foram, em muitos casos, 

associados a 

Esta recorrência pode

conduzindo a que

especial importância na percepção. Trata

relacionado com o facto dos 

assimétricos, como o direito 

percepção visual e, por isso, 

esquerda (Arnheim

A acumulação de símbolos em uma mesma rocha deve sublinhar 

a sua importância e a capacidade de integrar, por vezes a

milénios, a actividade mágico

quantificada pela relação entre o número de imagens e as dimensões do 

suporte, ou seja, determinando

gráficos, interessando principalment
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lugares em torno daqueles. Este aspecto detecta-se em 

decoradas do Vale do Tejo, dada a posição sobretudo de

ou de zoomorfos. 

A título de exemplo, a rocha 113 do Cachão do Algarve, 

apresenta, em uma das metades em que se subdivide, gravuras realizadas 

por quem se posicionou junto a um dos seus limites e, na outra metade, 

por quem fez a abordagem ao painel a partir do outr

perpendicularmente ao primeiro, ou seja, mostrando deslocação com 90º.

Outras rochas chegam a mostrar que foram ocupadas trê

posições em seu redor, ou no seu interior. R. Arnheim (1974, p. 32), 

transcreve o seguinte depoimento do pintor americano Jackson Pollock, 

onde este explica porque pinta com os suportes na horizontal e no chão: 

me próximo, mais parte da pintura, desde que deste modo posso 

à sua volta, trabalhar dos quatro lados, e literalmente estar na 

”. 

Algumas imagens, gravadas nos períodos terminais da arte 

tagana, como por exemplo, os podomorfos, foram, em muitos casos, 

associados a figuras pré-existentes, ocupando o lado esquerdo daquelas

corrência pode-se relacionar com a assimetria d

conduzindo a que as formas situadas à esquerda do observador adquiram 

especial importância na percepção. Trata-se de problema fisiológico

relacionado com o facto dos hemisférios cerebrais serem não só 

assimétricos, como o direito está, no contexto cerebral,

percepção visual e, por isso, melhor identificando os objec

esquerda (Arnheim, 1982, p. 49). 

A acumulação de símbolos em uma mesma rocha deve sublinhar 

a sua importância e a capacidade de integrar, por vezes a

milénios, a actividade mágico-religiosa. Esta característica pode ser 

quantificada pela relação entre o número de imagens e as dimensões do 

suporte, ou seja, determinando-se a densidade, por m

gráficos, interessando principalmente às rochas de maiores dimensões.

se em muitas das rochas 

decoradas do Vale do Tejo, dada a posição sobretudo de antropomorfos 

A título de exemplo, a rocha 113 do Cachão do Algarve, 

apresenta, em uma das metades em que se subdivide, gravuras realizadas 

e, na outra metade, 

por quem fez a abordagem ao painel a partir do outro bordo, disposto 

perpendicularmente ao primeiro, ou seja, mostrando deslocação com 90º. 

Outras rochas chegam a mostrar que foram ocupadas três ou mais 

posições em seu redor, ou no seu interior. R. Arnheim (1974, p. 32), 

pintor americano Jackson Pollock, 

onde este explica porque pinta com os suportes na horizontal e no chão: 

me próximo, mais parte da pintura, desde que deste modo posso 

à sua volta, trabalhar dos quatro lados, e literalmente estar na 

, gravadas nos períodos terminais da arte 

tagana, como por exemplo, os podomorfos, foram, em muitos casos, 

existentes, ocupando o lado esquerdo daquelas. 

relacionar com a assimetria do campo visual, 

as formas situadas à esquerda do observador adquiram 

se de problema fisiológico, 

hemisférios cerebrais serem não só 

o cerebral, mais ligado à 

melhor identificando os objectos situados à 

A acumulação de símbolos em uma mesma rocha deve sublinhar 

a sua importância e a capacidade de integrar, por vezes ao longo dos 

religiosa. Esta característica pode ser 

quantificada pela relação entre o número de imagens e as dimensões do 

se a densidade, por m2, dos registos 

e às rochas de maiores dimensões. 

As 31 superfícies que, no Vale do Tejo, p

figuras, totalizando 2234, ou seja, mais de 

trabalho, mostram que a densidade por m

e 139. 

Verificámos que 16 

gravuras por m2, 9 entre 51 e 75 imagens, 4 de 76 a 100 

duas (CAL 54 e SS 119A) mais de uma centena. As duas superfícies com 

média superior a mais de 100 gravuras por m

sendo mais comuns aquelas 

por m2. 

Podemos considerar 

gravuras cuja média seja

 

 

 

 

,úmero de figuras por 
 

51 a 75 figs/m2
9

76 a 100 figs/m2
4

As 31 superfícies que, no Vale do Tejo, patenteiam 40 ou mais 

figuras, totalizando 2234, ou seja, mais de 1/3 das descritas no presente 

trabalho, mostram que a densidade por m2 daquelas varia entre apenas 16 

Verificámos que 16 daquelas rochas possuem entre 16 e 50 

, 9 entre 51 e 75 imagens, 4 de 76 a 100 figuras e apenas 

duas (CAL 54 e SS 119A) mais de uma centena. As duas superfícies com 

média superior a mais de 100 gravuras por m2 constituem clara excepção, 

sendo mais comuns aquelas que possuem médias inferiores a 50 imagens 

Podemos considerar como muito densos os suportes contendo 

seja superior a 50 por m2. 

úmero de figuras por m2 (quantidades e percentagens). 

16 a 50 figs/m2
16

76 a 100 figs/m2
4

>100 figs/m2
2

tenteiam 40 ou mais 

o presente 

daquelas varia entre apenas 16 

rochas possuem entre 16 e 50 

e apenas 

duas (CAL 54 e SS 119A) mais de uma centena. As duas superfícies com 

excepção, 

médias inferiores a 50 imagens 

como muito densos os suportes contendo 

 

16 a 50 figs/m2



 

,úmero de figuras por m2. 
(Dado que os contornos das rochas não possuem formas geométricas rigorosas, calculámos, a partir 
de vários exemplos, que as áreas seriam inferiores a 35% em relação à área obtida pela 
multiplicação do maior comprimento pela maior largura. Nas médias de gravuras por m2, os 
valores apresentados sofreram arredondamentos, por defeito (*) ou por excesso (**) ). 

 

Aspecto importante na relação imagem-suporte é o denominado 

enquadramento. Este reporta-se à integração das gravuras isoladas ou em 

grupos, na forma dos suportes. 

Aos suportes, limitados natualmente por fracturas e fissuras, 

constituindo o campo de gravação das unidades gráficas, podemos 

denominar painéis. 

Muitos dos contornos de superfícies influenciaram os modos de 

registar certas formas, dado constituírem importantes factores na 

elaboração das gravuras, através das limitações de ordem dimensional e 

morfológica que impõem. 

Por outro lado, eles prestaram-se a conceder mais inportância a 

imagens, gravadas em zonas de certo modo destacadas ou isoladas da 

restante superfície. 

Algumas imagens procuraram o centro dos suportes, enquanto 

outras mostram preferência por zonas marginais, existindo ainda aquelas 

que tentam ocupar a totalidade daqueles, embora limitadas pelos aspectos 

dimensionais acima referidos. 

Numerosas figuras isoladas ocupam a totalidade dos suportes, 

desde o Paleolítico, conforme ilustra cavado do Ocresa ou imagens dos 

períodos terminais da arte tagana. 

 

  

Ref. comp. (m) larg. (m) 
área bruta 

(m2) 

área corrigida 

(-35%) 
nº figs figs/m2 

CAL 6D 1,600 1,080 1,728 1,123 50 45* 

CAL 29 1,310 1,200 1,572 1,021 48 47** 

CAL 41 1,950 0,810 1,579 1,026 51 50* 

CAL 54 2,025 0,510 1,032 0,671 72 107** 

CAL 63 1,300 1,125 1,462 0,950 62 65** 

CAL 65 1,150 1,050 1,207 0,784 62 79** 

CAL 66 1,770 1,480 2,619 1,702 111 65** 

CAL 68D 1,370 1,290 1,767 1,148 94 82* 

CAL 101B 1,780 0,680 1,210 0,786 63 80** 

AL 64 2,720 1,250 3,400 2,210 60 27** 

LB 37 2,750 1,480 4,070 2,645 57 22* 

SS 42 1,625 1,275 2,071 1,346 41 31* 

SS 44 2,200 1,725 3,795 2,466 165 67* 

SS 119A 1,240 0,410 0,508 0,330 46 139** 

SS 168 1,160 0,956 1,108 0,720 52 72** 

SS 223 1,950 0,475 0,926 0,601 41 68** 

F 22 1,930 0,505 0,974 0,633 45 71** 

F 24 1,810 0,590 1,067 0,693 42 61* 

F 55 1,570 1,025 1,609 1,045 42 40** 

F 56 1,425 1,750 2,493 1,620 72 45* 

F 66 1,000 1,000 1,000 0,650 40 62* 

F 85 2,150 1,000 2,150 1,397 43 31* 

F 1133A 1,420 0,700 0,994 0,646 53 82** 

F 129 2,580 1,350 3,483 2,263 75 33** 

F 155 5,000 2,650 13,250 8,612 175 20** 

F 200 3,380 1,050 3,549 2,306 70 30** 

F 203 4,025 0,700 2,817 1,831 100 55* 

G 6 1,350 1,380 1,863 1,210 45 37** 

G 11 3,300 2,500 8,250 5,362 212 40* 

G 13 3,100 2,500 7,750 5,037 95 19* 

G 14 3,200 1,550 4,960 3,224 50 16* 
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Parece não haver dúvidas sobre o reconhecimento do potencial 

iconográfico de suportes, móveis ou parietais, que estimularam os 

homens pré e proto-históricos tendo em vista a produção artística. 

Não só a localização, mas também a forma, textura e as cores de 

algumas rochas, proporcionaram os sinais que conduziram à sua eleição, 

intervenção plástica e integração nos discursos simbólicos, como alguns 

pormenores ou pequenos acidentes desses suportes parecem ter sido 

decisivos para os registos antrópicos ulteriormente ali deixados.  

A morfologia, mesmo que vagamente antropomórfica ou 

zoomórfica, sobretudo dos contornos de algumas rochas, a presença de 

nichos, de concavidades ou de ressaltos, com características particulares, 

constituíram factores determinantes no desenvolvimento de programas 

iconográficos em grutas, em abrigos ou em rochas ao ar livre, capazes de 

gerarem iconografias, constatação para cuja importância chamaram a 

atenção investigadores da arte esquemática e levantina da Península 

Ibérica (Beltrán, 1968, p. 32; Lucas Vinãs, 1973). 

Na arte paleolítica o exemplo paradigmático da utilização de pré-

existências naturais, encontra-se no grande tecto de Altamira, onde os 

bisontes, mostrando comportamentos diversificados, foram figurados 

através dos relevos existentes naquele suporte, em alguns casos retocados 

e, depois policromados e gravados. 

Na arte do Levante, orifício natural, aberto na parede do abrigo de 

La Araña (Valência), representa a entrada do favo, em redor do qual 

esvoaçam abelhas pintadas (Hernández-Pacheco, 1924, pp. 88-93, est. 

XIX) e que chamam a atenção da recolectora de mel ali representada, 

através daquela mesma técnica. 

Na mesma região, ressaltos e concavidades das superfícies 

rochosas serviram para proteger ou esconder arqueiros neles pintados 

(Beltrán, 1968, p. 32), como na rocha 60 do Alagadouro, onde 

antropomorfo, que observa dois cervídeos, parece dissimulado por denso 

conjunto de fissuras verticais do suporte. 

A existência de covinhas, utilizadas enquanto elemento 

figurativo, como no centro de soliformes, constitui outra clara utilização 

de acidentes naturais na arte esquemática peninsular. 

Aborígenes australianos informaram que as pinturas por eles 

feitas em abrigos constituíam a maneira de reproduzirem marcas que os 

seus antepassados deixaram naqueles locais, reconhecíveis através dos 

pequenos acidentes dos suportes daquelas manifestações (Layton, 1985, 

p. 440). 

 

 

VI.3. PRÉ-EXISTÊ,CIAS 

▼ Esboço de círculo no interior de covinha natural. Figura G 11.45 (R V/01-25). 
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Igualmente a presença de bordos abruptos no limite de alguns 

suportes e de gretas, fracturas ou fissuras, serviram para simular 

descontinuidades espaciais, de onde alguns animais parecem emergir e 

outros nelas desaparecerem. 

Em diversos complexos de arte pré-histórica, fendas, veios de 

quartzo, translúcido ou branco, e diferenças cromáticas das rocchas 

simularam linhas de terra e enquadraram representações antropomórficas 

ou zoomórficas, constituindo tais formações naturais “suportes cénicos” 

(Freeman, 1984, pp. 224, 225). 

H. Collado Giraldo (2006, pp. 133-138) abordou estes aspectos 

na arte rupestre de Molino Manzánez, no Guadiana, reconhecendo o uso 

de fissuras representando linhas, de solo ou de horizonte, e de ressaltos, 

tomados como imagens. Também no Vale do Tejo algumas fissuras e 

bordos de rochas parecem figurar linhas de terra. 

No Vale do Tejo as dimensões, forma, inclinação, cor, tal como 

muitas fracturas e fissuras que mostram as rochas, por certo que 

condicionaram comportamentos dos gravadores no decorrer da produção 

das insculturas e das próprias manifestações sócio-religiosas que elas 

testemunham. Contudo, aqueles atributos sugeriram ou, até, provocaram, 

a realização de algumas gravuras, como ajudaram a construção de outras, 

conforme referimos e interessa, ainda, sublinhar. 

Por exemplo, pequena depressão assinalada com círculo de 

picotados na rocha 11 de Gardete (G 11.45) mostra comportamento afim 

das pequenas concavidades, cujo contorno foi sublinhado com tinta de 

cor vermelha, que se podem observar em Niaux e na Cueva Chufín 

(Freeman, 1984, p. 225). 

Também detectámos importância particular conferida a 

depressões naturais dos suportes, em forma de covinhas, cujo caso 

paradigmático se encontra na rocha 37 de São Simão, onde se reconheceu 

face oculada. 

Foi recorrente a utilização de fissuras na formação de alguns 

círculos, ovais, de podomorfos ou de idoliformes, por vezes utilizando 

vários de tais acidentes nos seus contornos. 

Por outro lado, fissuras e estalamentos ulteriores à realização de 

certas gravuras têm obliterado parte importante daquelas, dificultando a 

nossa leitura e interpretação. 

Tanto os bordos das rochas, como algumas fissuras e fracturas, 

constituem elementos de grande importância na delimitação de espaços 

onde se integraram gravuras, muitas delas enquadrando-se nos limites 

que aqueles proporcionam. 

Algumas fissuras sugerem a sua relação com o posicionamento 

de antropomorfos e de zoomorfos, constituindo linhas de terra que 

orientam a distribuição daquelas imagens. 

 

 

▼ Rocha SS 37. Face oculada. 
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Por exemplo, na rocha 11 de Gardete, a orientação das gravuras 

mais antigas, e também de muitas ulteriores, segue a disposição das 

principais fissuras que segmentam a sua superfície, ou seja, a direcção 

noroeste-sudeste, enquanto bom número de gravuras, atribuídas a 

períodos mais recentes, apresentam orientação norte-sul. Outras há, 

contudo, que mostram disposição sul-norte, mas existindo, igualmente, 

exemplares orientados nascente-poente. 

Conferimos a denominação de bocas de sombra a fracturas, mais 

ou menos profundas, dos suportes iconográficos e que desde o Paleolítico 

Superior têm despertado a atenção dos artistas pré-históricos, talvez por 

sugerirem conduzir ao sobrenatural, a uma realidade que não a terrena e 

que se encontraria para lá da superfície intervencionada. 

Às bocas de sombra foram por vezes adicionados grafismos, 

sendo mais comum a sua associação às partes dianteiras de animais que, 

assim, parecem surgir dessas cavidades, como que nascendo de um 

mundo inferior. Elas podem representar a entrada para o mundo 

subterrâneo e sobrenatural, do interior da Terra, ou seja, a passagem entre 

a morte e a vida, ou o dia e a noite, desempenhando, portanto, 

significativo papel cosmogónico, ligado à perpetuação da vida. 

Gravuras ou pinturas sobre fissuras ou outros acidentes dos 

suportes podem assinalar entradas nas superfícies rochosas ou acreditar-

se que facilitariam a sua penetração por xamãs, na procura do 

transcendente (Lewis-Williams, 2003, p. 167). 

Diversos mitos de origem, em diferentes sociedades, espalhadas 

pelo nosso planeta, veiculam a crença de que a Humanidade nasceu sob o 

solo, local de residência, por excelência, dos espíritos dos antepassados. 

E, não raro, acreditava-se que as almas dos mortos regressavam à Terra, 

através de um orifício particular, invertendo o percurso do nascimento, a 

partir do mundo inferior (Malinowski, 1990, p. 129). 

 

 

Não detectámos, no Vale do Tejo, a utilização evidente de relevos 

dos suportes para conferirem aspecto mais realista a certas imagens, 

conforme, por exemplo, se observa no Vale do Côa, com cavalo da rocha 

1 de Piscos ou peixe da rocha 5A da Penascosa (Baptista e Gomes, 1997, 

pp. 307, 318, 342, 386). Não obstante, na rocha 155 de Fratel, 

representação epipaleolítica de corça, aproveita convexidade que lhe 

confere alguma volumetria corporal. 

 

▲ Rocha F 155. Prótomo de veado que sai de fractura. 
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Embora importantes, devido ao valor cultural que reflectem, as técnicas 

de gravação dos complexos rupestres não têm sido submetidas a análises 

finas ou a exames com tecnologia avançada, circunscrevendo-se aos 

dados disponíveis através de observações visuais e a conclusões 

genéricas. Constitui excepção o catálogo das técnicas detectadas nas 

gravuras rupestres da Argélia não saariana (Lefebvre, 1970), onde se 

descrevem oito tipos de linhas gravadas, três delas correspondendo às 

técnicas mais utilizadas no Vale do Tejo (traço picotado de secção 

irregular, traço pontilhado, traço martelado) e uma das ocorrências mais 

raras (traço em fuso ou capsence). O mesmo autor regista seis tipos de 

tratamento das superfícies, o que não acontece na arte tagana, onde se 

utilizaram superfícies naturalmente polidas pelas águas fluviais. 

A esmagadora maioria das gravuras do Vale do Tejo foram 

executadas por picotagem, ou seja a partir da sucessão de pequenos 

levantamentos ou negativos, obtidos pela percussão de artefactos, líticos 

ou metálicos, nas superfícies rochosas. Todavia, conhecem-se gravuras 

abertas por abrasão, nomeadamente em Fratel e no Cachão do Algarve. 

Outras, pouco comuns, foram figuradas através de picotagem mas 

mostram abrasão regularizadora ulterior. Também foram identificadas 

raras gravuras de tipo filiforme, incisas com finas mas resistentes pontas 

líticas. 

Importa atendermos à grande importância da ligação do cérebro, 

e da vontade, à mão na produção das gravuras. A destreza manual foi 

essencial tanto na manufactura de artefactos vários como na produção 

artística, supondo-se que concedeu, desde cedo, superioridade social e 

poder àqueles que melhor dela dispunham. 

A longa prática do talhe de utensílios líticos, contando com mais 

de dois milhões de anos, desenvolveu as funções cognitivas e motoras, 

como as técnicas, que conduziram à gravação de imagens (Halverson, 

1987, p. 66). Não esqueçamos que a gravação de suportes osteológicos e 

pétreos remonta ao Paleolítico Inferior suspeitando-se da existência, em 

tempos recuados da “aventura humana”, da modelação, da escultura, da 

pintura, da escarificação e da tatuagem. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de gravação utilizadas na representação de linhas, na 
arte do Vale do Tejo 

VI.4. TÉC,ICAS DE GRAVAÇÃO 
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VI.4.1. I,CISÃO FILIFORME 

As gravuras filiformes são, por ora, pouco conhecidas, tendo-se 

identificado pequenos conjuntos em rochas de São Simão (SS 12B.4), 

Cachão do Algarve (CAL 58B.12), Fratel (F 190.1, F 196.1, F 196.5 e    

F 196.9) e Gardete (G 11.149 e G 27.8). Elas foram executadas com buril 

ou ponta de sílex, mas também de qualquer outra rocha siliciosa e 

resistente. Algumas podem ter sido produzidas através de ponta metálica. 

As poucas gravuras filiformes do Vale do Tejo oferecem traços 

com larguras inferiores a 1 mm e todas parecem corresponder a artefactos 

líticos, que produziram secções em forma de V. 

Conhecem-se linhas filiformes contínuas, descontínuas e 

múltiplas ou raspagens. 

Além da série de pequenas incisões paralelas da rocha 11 de 

Gardete, as restantes gravuras filiformes daquele arqueossítio e patentes 

na rocha G 27, oferecem aspecto gestual, sendo constituídas por traços 

 

 

 

longos, que podem tanto corresponder a linhas dorsais ou ventrais de 

grandes quadrúpedes, como a psicogramas. Algumas encontram-se 

sobrepostas por negativos longos, do tipo bago de arroz. 

No Cachão do Algarve (CAL 58B), os filiformes constituem 

traços múltiplos que formam pórtico, envolvendo parcialmente figuras 

pré-existentes. 

Na rocha 196 de Fratel, os filiformes são claramente anteriores às 

gravuras picotadas, de idade tardo-neolítica ou calcolítica, mas não 

parecem constituir imagens reconhecíveis, tratando-se de feixes de linhas 

múltiplas que podem corresponder a psicogramas. 

 

VI.4.2. ABRASÃO 

As gravuras executadas por abrasão, ou litotriptícas, segundo vocábulo 

criado pelo dicionarista Francisco Torrinha (Santos Júnior, 1940, p. 375, 

nota 57), oferecem incisões pouco largas e não muito profundas, com 

secção em V ou em U, constituindo elementos rectilíneos, de aspecto 

fusiforme, podendo tanto terem sido executadas com artefactos líticos 

como metálicos. De facto, alguns fusiformes sugerem cronologia pré-

histórica recuada, embora representações em forma de X e de flechas 

possam ser de idade sidérica. 

A maior largura e profundidade dos sulcos deve-se à força 

aplicada pelo operador, e tanto à resistência do suporte como do artefacto 

incisor, como à forma e disposição deste quando actua. 

As denominadas gravuras em forma de fuso ou “traços 

capsences”, como primeiramente foram chamadas por R. Le Dû (1935-

1936, p. 108), são geralmente afiladas nas extremidades, mais largas e 

profundas ao centro e possuem secção em forma de V ou, mais 

raramente, em forma de U. As gravuras fusiformes podem constituir 

combinações, como disposições em séries ou originar imagens, de 

▼ Rocha F 196. Filiformes sobrepostos por picotados. 
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carácter geométrico, mais complexas, conforme acontece na rocha 724de 

Fratel. 

Em texto anterior colocámos a hipótese de algumas covinhas 

serem figuradas através da abrasão de ponta lítica, accionada por 

movimento de rotação, através de artefacto do tipo arco-de-pua. Este 

servia para abrir os orifícios, tendo em vista gatear cerâmicas ou outros 

fins e, até, produzir fogo. Conhecem-se pequenos arcos de osso no 

Maglemosense (VII-VI milénios a.C.) da Dinamarca e, naquele material 

ou de madeira, entre populações etnográficas de diferentes continentes, 

servindo às funções referidas (Ramseyer, 2001, pp. 91, 92). 

Têm-se detectado, no Ocidente Peninsular, importantes conjuntos 

de gravuras pós-paleolíticas abradidas, cujos suportes são lajes de xisto, 

desde Trás-os-Montes (Sortes, Ridevides, Poço da Moura, Tapada do 

Cordeiro) aos contrafortes das serras da Estrela e do Caramulo (Pedra 

Letreira, Molelinhos), à região das Hurdes, em Espanha, ou às margens 

do Guadiana (Monsaraz, Molino Manzánez) e, até, ao Algarve (Penedo, 

Bensafrim), algumas evidenciando pertencerem à Idade do Ferro (Gomes 

e Monteiro, 1976-77, pp. 332-334; Sevilhano, 1976; 1991, p. 85). 

 

 

VI.4.3. PICOTAGEM 

As gravuras picotadas ou litostícticas (Santos Júnior, 1940, p. 375,      

nota 57) do Vale do Tejo apresentam três grandes variantes: as executadas 

com picotagem directa, as formadas por picotagem indirecta e, 

raríssimas, as que além de terem sido abertas por percussão, foram 

alargadas, aprofundadas e regularizadas por abrasão, conforme acontece 

em grandes figuras zoomórficas subnaturalistas da rocha 155 de Fratel. 

Na picotagem utilizaram-se, quase sempre, artefactos líticos, os 

incisores, de quartzo ou quartzito. Estes podiam ser produzidos na 

ocasião, a partir de seixos ou pequenos blocos, abundantes na zona, com 

formas naturalmente apontadas ou afeiçoando-se extremidade rudemente 

pontiaguda, através de alguns levantamentos uni ou bifaciais, capaz de 

produzir, por impacto, negativos nas rijas superfícies dos xistos 

grauváquicos. 

Na variante directa da picotagem, os incisores foram actuados 

com a mão do gravador, com mais ou menos força, produzindo-se 

negativos de diferentes formas e dimensões, constituindo sucessões em 

geral pouco regulares, linhas descontínuas, de bordos irregulares ou algo 

difusas. Tal deve-se à pouca precisão do processo, dada a relativa 

dificuldade em controlar os movimentos e a força transmitida pelo braço 

do operador ao incisor. 

Pelo contrário, com a picotagem indirecta, ou a dois elementos, 

onde o incisor foi impulsionado por percutor, tal escopro e maceta, 

conseguiram-se levantamentos mais homogéneos, em termos 

dimensionais, e também mais precisos, formando sucessões de negativos 

mais regulares e linhas homógenas, profundas e contínuas. Esta variante 

foi sobretudo utilizada nas gravuras antropomórficas e zoomórficas do 

período estilizado dinâmico da evolução da arte tagana. 

As formas e dimensões que os negativos apresentam, tanto o 

contorno como o comprimento, a largura e a profundidade, dependem da 

▼ Rocha F 724. Gravuras abradidas, constituindo flecha dupla e outros traços. 
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morfologia da ponta incisora, da sua resistência, da posição e da força 

com que ela foi percutida sobre o suporte mas, também, da constituição 

deste. 

Por exemplo, um incisor actuado perpendicularmente ao suporte 

produz, em geral, negativos de contorno circular ou algo ovalados, ditos 

punctiformes, enquanto se for percutido na posição oblíqua, fazendo 

ângulo situado entre 45º e 90º com o suporte, os levantamentos obtidos 

terão, claramente, contorno oval. Todavia, se o ângulo em que o incisor 

for impulsionado se situar entre 0º e 45º, os levantamentos terão contorno 

oval, mais ou menos oblongo. 

Quando se utilizaram como incisores artefactos metálicos, de 

bronze ou mesmo de ferro, os negativos apresentam, normalmente, 

característico contorno oval, muito alongado ou longilíneo, em forma de 

bago de arroz. 

E. Mens (2005, p. 260) propôs chamar “punctiformes” aos 

negativos em que o comprimento é igual à largura, “ pouco longilíneos”, 

quando o comprimento é menor que o dobro da largura e “longilíneos,” 

nos que mostram o comprimento superior ao dobro da largura. Contudo, 

a tentativa de criar tipos morfológicos dos negativos deve também 

atender à sua profundidade e melhor definir a forma dos seus contornos.  

Considerámos cinco categorias de levantamentos, consoante as 

dimensões médias dos diâmetros dos seus contornos. Assim, os muito 

pequenos devem medir até 2 mm, os pequenos de 2 mm a 3 mm de 

diâmetro, os médios entre 3 mm e 5 mm, podendo os grandes oscilarem 

de 5 mm a 8 mm e os muito grandes apresentarem diâmetros médios 

superiores a 8 mm. 

As sucessões de negativos podem formar apenas esboços, ligeiros 

ou marcados, linhas difusas, linhas contínuas, de bordos regulares ou 

irregulares, e mais ou menos largas e profundas, assim como manchas 

com diversas densidades, desde aquelas que apresentam negativos muito 

dispersos ou dispersos mostrando grande densidade, constituídas por 

levantamentos que cobrem mais de 50% de superfície intervencionada 

(cf. Quadro).  

A aglomeração de picotados conduziu em alguns casos, como nas 

raras covinhas, ao aprofundamento da gravação, onde a terceira 

dimensão (a profundidade) passa a ter maior significado. 

 

muito pequenos (<0,002 m)  

pequenos (de 0,002 m a <0,003 m)  

médios (de 0,003 m a <0,005 m)  

grandes (de 0,005 m a 0,008 m)  

muito grandes (>0,008 m) 
 

 

 

 

  

Medidas dos negativos que constituem as gravuras. Geralmente a profundidade é proporcional ao 
comprimento e à largura daqueles, mas sendo menor que a maior de tais dimensões. 
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Ângulos de impacto e formas dos negativos. 



 

 

 

 

 

 

  

Exemplos de tipos de linhas e de manchas obtidas através de picotados, independentemente da forma e das dimensões daqueles. 1 – Esboço; 2 – Esboço; 3 – Linha difusa; 4 – Linha descontínua; 5 – Linha 
contínua mas irregular; 6 – Linha contínua e regular; 7 – Linha contínua e larga; 8 – Linha contínua, larga e profunda; 9 – Mancha de picotados muito dispersos (5%); 10 – Mancha de picotados dispersos 
(10%); 11 – Mancha de picotados dispersos (20%); 12 – Mancha de picotados com pequenas e médias dimensões (50%); 13 – Mancha de negativos, de dimensões médias (50%); 14 – Mancha com negativos 
de grandes dimensões (50%); 15 – Mancha muito densa (>50%); Mancha contínua (ca 100%). 



 

VI.4.4. ARTEFACTOS I,CISORES

As gravuras filiformes denunciam a utilização de finas pontas rombas, de 

buris ou furadores, de sílex ou quartzo como, até, de quartzito

que se têm vindo a identificar em zonas com ocupação humana 

paleolítica e epipaleolítica, da região de Vila Velha de Ródão, conforme 

antes descrevemos. No entanto

utensílios utilizados na gravação da arte

picotagem, tanto os incisores como os percutores, embora tanto uns como 

os outros devam ser semelhantes aos encontrados junto de

arqueossítios com gravuras. 

A grande maioria dos investigadores que têm dedicado o seu 

labor ao estudo da arte rupestre, nomeadamente de gravuras, em abrigos, 

monumentos megalíticos ou em penedos ao ar livre, não procedem à 

escavação desses locais e circunscrevem

vegetação porventura existente junto daquelas manifest

modo tem escapado importante informação, dado que nos estratos 

formados nas proximidades das produções artísticas podem detectar

testemunhos de actividades com elas associados ou, até, decorrentes da 

sua realização. 

Encontram-se naquele cas

das gravuras, no geral seixos rudemente afeiçoados, denominados 

incisores, e percutores que

restos de pigmentos naturais usados para as colorir.

Julgo que o primeiro trabalho so

formas naturais ou propositadamente talhados, serviram para executar, 

por percussão directa ou indirecta, pequenos levantamentos ou negativos 

de diferentes formas, dimensões e profundidades, nas superfícies 

rochosas, se deve a E. Anati.

De facto, aquele conhecido pré

curto mas interessante artigo, onde não só dá a conhecer conjunto de 

RTEFACTOS I,CISORES 

As gravuras filiformes denunciam a utilização de finas pontas rombas, de 

buris ou furadores, de sílex ou quartzo como, até, de quartzito; artefactos 

que se têm vindo a identificar em zonas com ocupação humana 

paleolítica e epipaleolítica, da região de Vila Velha de Ródão, conforme 

antes descrevemos. No entanto, não foram, até ao momento, descobertos 

utensílios utilizados na gravação da arte do Vale do Tejo, através de 

picotagem, tanto os incisores como os percutores, embora tanto uns como 

outros devam ser semelhantes aos encontrados junto de diversos 

 

A grande maioria dos investigadores que têm dedicado o seu 

bor ao estudo da arte rupestre, nomeadamente de gravuras, em abrigos, 

monumentos megalíticos ou em penedos ao ar livre, não procedem à 

escavação desses locais e circunscrevem-se, em geral, à limpeza da 

vegetação porventura existente junto daquelas manifestações. Deste 

modo tem escapado importante informação, dado que nos estratos 

formados nas proximidades das produções artísticas podem detectar-se 

testemunhos de actividades com elas associados ou, até, decorrentes da 

se naquele caso os utensílios utilizados na produção 

das gravuras, no geral seixos rudemente afeiçoados, denominados 

, de igual modo, aproveitam seixos, como 

restos de pigmentos naturais usados para as colorir. 

Julgo que o primeiro trabalho sobre os incisores que, utilizando 

formas naturais ou propositadamente talhados, serviram para executar, 

por percussão directa ou indirecta, pequenos levantamentos ou negativos 

de diferentes formas, dimensões e profundidades, nas superfícies 

e a E. Anati. 

De facto, aquele conhecido pré-historiador publicou, em 1966, 

curto mas interessante artigo, onde não só dá a conhecer conjunto de 

artefactos, muito possivelmente usados na produção de gravuras 

rupestres, procedentes do Valcamónica, Monte Beg

como narra e ilustra observações, efectuadas entre 1950 e 1955, sobre 

beduínos que naquela última região, ocupados principalmente na guarda 

de rebanhos, mas seguindo tradições ancestrais, continua

motivos diversos sobre rochas ao ar livre (Anati, 1964

Tal como acontecia com os beduínos sub

também entre os homens pré-históricos os incisores eram artefactos de 

ocasião, escolhidos entre seixos que jaziam junto às superfícies que se

pretendia gravar ou nas suas redondezas. Caso o seixo possuísse uma 

extremidade naturalmente apontada, seria essa a utilizada para percutir o 

suporte, de modo a gravar o que se desejava. No c

afeiçoar-se uma ponta, através de quatro ou cinco levantament

de uma das faces, ou de ambas, de seixo de rocha resistente

 

 

▲ J. Pinho Monteiro e E. Anati, que exemplifica como se executava a picotagem (Fratel, 1974).

artefactos, muito possivelmente usados na produção de gravuras 

rupestres, procedentes do Valcamónica, Monte Bego e deserto do Negev, 

como narra e ilustra observações, efectuadas entre 1950 e 1955, sobre 

beduínos que naquela última região, ocupados principalmente na guarda 

de rebanhos, mas seguindo tradições ancestrais, continuavam a gravar 

chas ao ar livre (Anati, 1964-66). 

Tal como acontecia com os beduínos sub-actuais, certamente que 

históricos os incisores eram artefactos de 

ocasião, escolhidos entre seixos que jaziam junto às superfícies que se 

ou nas suas redondezas. Caso o seixo possuísse uma 

seria essa a utilizada para percutir o 

que se desejava. No caso contrário podia 

se uma ponta, através de quatro ou cinco levantamentos, a partir 

de seixo de rocha resistente.  

 
J. Pinho Monteiro e E. Anati, que exemplifica como se executava a picotagem (Fratel, 1974). 
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Conforme bem notou E. Anati (1964-66, p. 10) os incisores são 

artefactos atípicos, com afeiçoamento e sinais de utilização quase sempre 

apenas na extremidade distal, dado que mantinham 3/4 da superfície 

cortical, não integrando as tipologias dos complexos culturais 

conhecidos. 

Após a gravura se encontrar concluída, ou devido ao 

embotamento ou fractura da ponta, o incisor era abandonado, por vezes 

junto à rocha onde foi utilizado. Durante a gravação a ponta podia ser 

reavivada as vezes necessárias até ao esgotamento da volumetria do 

incisor. 

Os incisores estudados por Anati (1964-66, p. 10) do Negev 

Central, de sílex ou quartzito, mediam entre 0,080 m e 0,200 m de 

comprimento, enquanto os raros que recolheu, em 1956 e 1957, de 

quartzito, junto de rochas decoradas do Monte Bego, atribuídas ao 

Calcolítico e à Idade do Bronze, possuíam entre 0,060 m e 0,080 m de 

comprimento. 

No Valcamónica, junto de rochas decoradas e por vezes 

soterrados a alguma profundidade, foram detectados incisores, os 

primeiros dos quais em 1965, na zona de Seradina. As superfícies 

historiadas correspondentes puderam ser classificadas na Idade do 

Bronze e nos inícios da Idade do Ferro, conferindo cronologia àqueles 

artefactos. Os seus comprimentos aliás muito semelhantes aos do Negev 

e do Monte Bego, variam entre 0,100 m e 0,180 m. 

Foram igualmente exumados, no Valcamónica, diversos 

percutores de quartzito e basalto, que bem poderão ter servido na 

execução de gravuras por percussão indirecta (Anati, 1964-66, p. 11). 

Alguns anos depois E. Anati (1972a, pp. 20-22, fig. 20) volta a 

publicar artefactos usados na produção dos petróglifos do Valcamónica, 

por ele descobertos em sondagens efectuadas junto das rochas decoradas 

de Luine, entre 1968 e 1970, atribuídas a larga diacronia, entre o 

Epipaleolítico e a Idade do Ferro. Com os incisores surgiram percutores, 

alisadores e nódulos de ocre, correspondendo a diversas cores e tons. 

Os incisores de Luine, talhados em quartzito, granito ou basalto, 

mediam de 0,060 m a 0,120 m de comprimento e ofereciam apenas 

escassos levantamentos em uma das extremidades. Um dos percutores, 

com forma ovóide achatada, mostrava covinhas, em seis faces, derivadas 

da sua intensa utilização (Anati, 1972a, p. 26, fig. 25; 1982, pp. 42, 43, 

figs 40, 42). 

Quatro anos decorridos, o autor antes referido publicou três 

incisores encontrados junto das rochas decoradas de Bedolina, o menor 

com cerca de 0,130 m de altura e o maior com 0,180 m (Anati, 1976,     

p. 41, fig. 32-A). 

Entre nós foi A. Maria Mourinho (1972, ests XVI, XVII) quem 

primeiramente publicou alguns artefactos líticos, de quartzito, rudemente 

afeiçoados, por ele denominados picos e interpretados como possíveis 

incisores, encontrados junto do abrigo com gravuras conhecido por 

Solhapa, nos arredores de Duas Igrejas (Miranda do Douro). 

Durante os trabalhos de levantamento e estudo da arte rupestre de 

Foppe di Nadro (Valcamonica), que efectuámos em 1974, sob direcção 

de E. Anati, tivemos oportunidade de identificar, em estratos situados 

junto às rochas decoradas, diversos incisores, de quartzo, e alguns 

percutores, assim como nódulos de material colorante. No mesmo ano, 

alertados para o surgimento de tais artefactos, encontrámos, ainda com E. 

Anati, nas imediações de superfícies gravadas de Simris e de Högsbyn 

(Dalsland), na Suécia, novos incisores, até então ali desconhecidos. 

Trata-se de seixos, com 0,080 m a 0,120 m de comprimento, de quartzo, 

quartzito e um de sílex, oferecendo uma ponta fruste, obtida a partir de 

levantamentos unifaciais ou bifaciais. 

Também recolhemos, em 1975, junto às rochas decoradas da 

Alagoa (Tondela), alguns seixos, oferecendo dois ou três levantamentos, 

que definiam extremidade apontada, assim como outros contendo pontas 
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naturais, evidenciando vestígios de utilização, nomeadamente 

esmagamentos, devendo ambos tipos terem sido utilizados na gravação 

dos motivos ali patentes (Gomes e Monteiro, 1974-77, p. 154). 

A escavação de camada (C3), contendo materiais arqueológicos 

atribuídos ao Neolítico Final, correspondendo aos interstícios e fissuras 

das rochas decoradas que constituem o denominado santuário exterior do 

Escoural, entregou três incisores.  

Aqueles artefactos utilizam nódulos de quartzo, um deles 

mostrava ponta natural e os restantes foram rudemente afeiçoados, 

evidenciando esmagamentos devidos à sua utilização. O incisor de 

menores dimensões mede 0,068 m de comprimento e o maior 0,108 m. 

Também dali provêm seixos, de quartzo e quarzito, com sinais de terem 

sido utilizados como percutores (Gomes, 1991, pp. 25, 67, fig. 17). 

Pudemos igualmente classificar como incisores dois artefactos 

procedentes do cromeleque dos Almendres, recolhidos junto aos menires 

17 e 48, de quartzo, com cor branca, rudemente afeiçoados e mostrando 

as extremidades distais esgotadas, devido à sua possível utilização na 

produção de gravuras que decoram alguns dos monólitos daquele recinto 

megalítico.  

Tanto os incisores como os percutores constituíram artefactos de 

ocasião, fáceis de obter e, portanto, abandonados quando deixaram de ser 

úteis, devido a perderem as suas características ou a não serem 

necessários.  

Apesar de se conhecerem, no Vale do Tejo, gravuras produzidas 

com artefactos metálicos, de bronze ou de ferro, designadamente aquelas 

que mostram negativos com contorno oval muito alongado, do tipo bago 

de arroz e, portanto, muito tardias, a maioria foi realizada com artefactos 

líticos. É possível que a opção pelos incisores líticos se deva, durante um 

longo período, à inexistência de outro material com desempenho 

semelhante, em termos de resistência, embora, mais tarde essa 

continuidade pode ter ficado a dever-se a prescrição de carácter ritual.  

 

Artefactos incisores. 1-3 – Santuário exterior do Escoural (Montemor-o-Novo); 4, 5 – Cromeleque 
dos Almendres (Évora). 

 

 

A interdição de se usarem artefactos metálicos cortantes em 

cerimónias religiosas diversas, entre populações etnográficas, encontra-se 

bem documentada, preferindo -se recorrer a artefactos líticos. Também o 

Antigo Testamento refere que, entre os Hebreus, não se podia usar 

artefactos metálicos na construção de altares ou até na circuncisão, onde 

se utilizava faca de sílex (Êxodo, XX, 25; Josué, V, 2; VIII, 31). 
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VI.5.1. A CO,STRUÇÃO DAS FIGURAS 

São raros os trabalhos que abordam a temática relativa ao processo de 

construção das imagens rupestres e que ultrapassem os aspectos técnicos 

da representação icónica. H. de Lumley (1968) é autor de trabalho 

pioneiro sobre as proporções e possíveis regras utilizadas em figurações 

de bisontes paleolíticos, estabelecendo medidas e índices julgados 

pertinentes, tendo em vista comparar diferentes imagens. Também propôs 

como medida padrão utilizada a largura da mão humana (ca 0,12 m), 

concluindo ainda que a altura dos exemplares analisados compreendia a 

metade do comprimento (C=2H). 

Obra afim foi elaborada para o estudo das representações de 

equídeos paleolíticos, onde se caracterizam, a partir de indíces métricos, 

vários morfotipos, sendo comparados com os dos cavalos actuais 

(Valderrábano, 1971). 

Problemática idêntica, tendo como tema figurações 

antropomórficas e zoomórficas da Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete) e 

ulteriormente apenas as representações de caprinos na arte levantiva, foi 

desenvolvida determinando-se os princípios das estruturas 

morfossomáticas de tais imagens, catalogando-se as suas atitudes e 

comportamentos (Alonso e Grimal, 1999; Grimal, Alonso, Bader e 

Bader, 2003). 

Previamente à gravação que gerou a forma de cada figura, existiu 

imagem mental que a mão reproduziu, permitindo executar-se, para 

algumas delas, esboços. No Vale do Tejo estes encontram-se registados 

através de picotagem, normalmente servida por negativos pequenos e 

pouco profundos ou, mais raramente, por linhas filiformes, ligeiras e 

descontínuas. 

Sugere tratar-se do esboço de zoomorfo, que não chegou a ser 

gravado, dado factores casuais ou propositados, conjunto de picotados 

dispersos da rocha 175 de Fratel (F 175.2), detectando-se exemplares do 

mesmo tipo, designadamente na rocha 59 do Cachão do Algarve. 

Naquela primeira superfície, parece terem permanecido apenas 

esboçadas algumas linhas (F 175.17 e 175.26), tendo sido esboçados e 

incompletamente gravados, pequeno círculo (F 175.28), podomorfo       

(F 175.6) e linha meandriforme (F 175.15). 

 

 

 

 

 

VI.5. ORGA,IZAÇÃO DOS GESTOS 

▲ Rocha F 71. Representação de camurça, previamente esboçada. 
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É, talvez, no podomorfo antes mencionado que melhor se observa 

a técnica que levou à sua gravação. Ali se detecta parte da linha 

descontínua que constituiu o esboço, formada por negativos largos e 

profundos, convenientemente afastados e, pelo menos, quatro sectores do 

seu contorno, evidenciando o mesmo número de pausas e 

correspondendo a mudança ou reavivamento do artefacto incisor, foram 

sendo sucessivamente gravados, através de negativos que constituíram 

linha profunda e contínua. Todavia, um sector ficou por terminar, 

reconhecendo-se o esboço referido, sem que saibamos quais as causas 

disso ter acontecido, mas possivelmente porque não foi achado 

necessário fazê-lo. 

Igualmente grande espiral, ainda da rocha que temos vindo a 

mencionar (F 175.7) parece ter sido primeiramente esboçada, 

conservando indícios de tal metodologia, sobretudo na parte superior, 

onde a gravação final foi menos profunda. Nela podemos observar os 

diferentes sectores com que o seu traçado foi sendo gravado, com nítidas 

inflexões das curvas e algumas diferenças morfológicas das incisões, 

reconhecendo-se, pelo menos, treze paragens. 

Constitui excelente exemplo de zoomorfo mostrando esboço 

prévio, formado por linhas filiformes e picotados muito pequenos e 

pouco profundos, a imagem de camurça, que identificámos em rocha de 

Fratel (F 71.3). 

Aquela foi, ulteriormente, gravada, embora com levantamentos 

de pequenas dimensões. 

Os aspectos acima expostos podem ser reconhecidos em centenas 

de outras gravuras do Vale do Tejo. 

Na construção das figuras mais complexas, como os 

antropomorfos e os zoomorfos, partiu-se da forma geral para o particular, 

em especial no que concerne aos poucos pormenores anatómicos 

detectados. No entanto, surgem casos em que se iniciou a gravação da 

figura pela cabeça, desenvolvendo bem a pormenorização, e só depois se 

gravou parte ou a totalidade do corpo, como ocorre, por exemplo, em 

animais subnaturalistas da rocha 155 de Fratel. Em uma das corças ali 

existentes, com corpo de contorno sub-rectangular a linha da vida não 

chegou mesmo a ser concluída, o que igulamente aconteceu em caprino 

da rocha 211 de Fratel. 

Um dos antropomorfos da rocha 72 do Cachão do Algarve, com o 

corpo em reserva, ou seja, sem ter sido preenchido por picotados, exibe, 

no baixo-ventre, linha horizontal que pode representar tatuagem ou cinto 

e que foi compreensivelmente executada em último lugar. 

Muitos antropomorfos e zoomorfos, mostram os corpos 

totalmente preenchidos por picotagem; técnica equivalente à da tinta 

plana, usada nas pinturas rupestres peninsulares, nomeadamente nas 

levantinas, onde quase não se observa pormenorização interior, 

reduzindo-se os seres representados a silhuetas. 

 

 

 

▼ Rocha F 175. Pormeror com espiral e podomorfo. 
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Ligeiras diferenças na densidade, tamanho e profundidade dos 

negativos que preenchem os corpos de muitos zoomorfos, como os da 

rocha F 175 (F 175.21, F 175.27, F 175.29) podem oferecer a sensação 

de claro-escuro, ajudando à modelação dos volumes, à representação das 

pelagens e à simulação da perspectiva, bem ilustrada em cervídeos da 

rocha 491 de Fratel e em muito outras figurações animalistas, de estilo 

estilizado dinâmico, do Vale do Tejo (Gomes, 1990, pp. 155, 163, figs 4, 

5, est. II). 

Também se reconheceu a reutilização parcial de gravuras pré-

existentes, pelo que algumas daquelas foram completadas ou 

reinterpretadas, conforme ilustra antropomorfo da rocha 175 de Fratel   

(F 175.1), que passou a ter, em vez de armação de caprino, cabeça 

circular muito desproporcionada.  

Naquela mesma rocha, que serve de excelente exemplo à 

demonstração do tema em apreço, as cabeças de quatro outros 

antropomorfos (F 175.8, F 175.9, F 175.23, F 175.24), assim como parte 

dos membros de um deles, mostram diferenças na gravação em relação 

às restantes partes, denunciando constituirem adições ou complementos, 

apostos a figuras pré-existentes. 

O acto de gravar nas superfícies rochosas, para além de conduzir 

à produção de imagens e de sistemas de comunicação pode, conforme 

variados paralelos etnográficos, ser entendido como apropriação de 

energia e do poder emanente daquelas mas, ainda, como tentativa de 

contactar com o transcendente, cuja existência se acreditaria encontrar-se 

no interior de tais elementos naturais. 

Contrariamente ao que acontece com a grande maioria da arte 

paleolítica, onde quase não se observa sinais de utilização, a arte pós 

papelolítica mostra, frequentemente, testemunhos de vigorosas acções ou 

intervenções, ao longo dos milénios. 

 

VI.5.2. AS DIME,SÕES 

Não aceitamos, conforme foi já defendido para a arte paleolítica 

(Halverson, 1987, p. 67), ter havido indiferença às dimensões do que se 

representou, apesar da por vezes grande disparidade daquelas, em um 

mesmo arqueossítio ou em um mesmo período. Bem pelo contrário, nota-

se preferência pelas dimensões maiores em certos períodos, conforme 

acontece durante o Solutrense, embora existam excepções. 

Os convencionalismos estilísticos que se observam, sobretudo 

nas representações zoomórficas, ao longo de toda a Pré-História, 

mostram o interesse pelas normas e pelas proporções, estabelecendo 

relações métricas entre diversos elementos constituintes de cada imagem 

e que se repetem em diversos exemplares, contribuindo para a definição 

estilística. 

As proporções estão, ainda, presentes nas medidas de séries de 

círculos concêntricos, muitas das vezes sendo os seus diâmetros 

múltiplos do círculo menor central, como no desenho de espirais, ovais, 

idoliformes, podomorfos, etc… De facto, os exemplos que coligimos, na 

arte do Vale do Tejo, sugerem a existência de relações métricas e de 

proporcionalidade, ao longo dos milénios, antecedendo em muito as 

teorizações que sobre o assunto são devidas a Policleto, Vitrúvio, 

Leonardo ou Dürer (Panofsky, 1969, pp. 58, 59). 

As imagens recenseadas na arte do Vale do Tejo apresentam 

dimensões muito distintas. Apenas algumas, como os podomorfos, 

podem traduzir as dimensões reais dos seus prótotipos, os pés humanos, 

embora podomorfos liliputianos e outros gigantes, devam integrar o 

campo das conceptualizações. Nas representações antropomórficas 

observa-se alguma variabilidade dimensional, embora a grande maioria 

mostre alturas situadas emtre 0,100 m e 0,300 m. Constitui excepção 

assinalável antropomorfo esquemático medindo 0,900 m de altura       

(LB 37.19). 
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Possuem maior diversidade dimensional as figurações 

zoomórficas, reconhecendo-se por exemplo, opção por executar imagens 

com grandes dimensões, ou seja superiores a 0,300 m e alcançando 

pouco mais de 0,600 m de comprimento, no período mais antigo 

(subnaturalista), quando as figurações antropomórficas estão ausentes.  

De facto, observam-se comprimentos que ultrapassam 0,600 m, 

em veado e cavalo da rocha F 155, ambos de estilo subnaturalista antigo, 

mostrando o veado da rocha CAL 60 ainda no mesmo estilo mas 

pertencendo à sua fase evolucionada, 0,560 m de comprimento. Veado da 

rocha 59 do Cachão do Algarve e dois outros da rocha 155 de Fratel 

atingem 0,500 m de comprimento ou dimensão algo superior, sendo 

menores algumas representações de estilo subnaturalista evolucionado, 

como os zoomorfos da rocha 37 da Lomba da Barca e outro do Ocresa. 

No estilo estilizado estático não só se observa a redução das 

dimensões médias, comprimento e altura, em relação ao período anterior, 

como aquelas se acentuam na sua fase mais tardia ou plena. Na verdade, 

na fase inicial do estilo estilizado estático, cervídeo fêmea da rocha 25 do 

Cachão do Algarve oferece 0,430 m de comprimento, embora o caprino 

da rocha 155 de Fratel alcance 0,370 m e dois zoomorfos do Alagadouro, 

outros caprinos, possuam 0,300 m de comprimento, enquanto um dos 

animais da rocha 04 do Cachão do Algarve mede 0,280 m. 

Para a fase plena do estilo estilizado estático, as dimensões 

variam entre 0,500 m e 0,300 m, na rocha 491 de Fratel, embora caprino 

da rocha 11 do Chão da Velha Jusante apresente apenas 0,230 m de 

comprimento, tendência que se irá acentuar no período seguinte da 

evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo, o estilizado dinâmico, 

já plenamente neolítico e onde a grande maioria dos zoomorfos oferece 

comprimentos inferiores a 0,200 m. 

As representações zoomórficas de menores dimensões, surgem 

aquando das primeiras figuras humanas, possuindo em muitos casos 

tamanho proporcional àquelas. 

A tendência universal reconhecida por E. Anati (2001, p. 528), na 

arte rupestre das sociedades onde as representações de animais atingem 

grandes dimensões, é a das figurações humanas não ocorreram ou serem 

raras. 

No que concerne às poucas imagens de armas no Vale do Tejo, as 

isoladas aproximam-se das dimensões reais, enquanto armas associadas a 

antropomorfos ou a zoomorfos possuem, em geral, escala superior à 

daqueles, mas muito inferior à dos seus protótipos. 

Na arte levantina a média do comprimento das figuras 

zoomórficas, consideradas em bloco e não cronologicamente, é de    

0,150 m a 0,300 m, embora elas variem de 0,025 m, ou até menos, a 

1,150 m (Beltrán, 1968, p. 62). Na arte parietal paleolítica, 70% das 

figuras zoomórficas medem de 0,250 m a 0,800 m de comprimento 

(Leroi-Gourhan, 1981, p. 19). 

 

VI.5.3. A PERSPECTIVA 

As formas de representação podem ser epitómicas, quando se encontram 

isentas de profundidade perceptível, e eidólicas, as que conduzem à 

percepção directa da profundidade, através de soluções gráficas como a 

figuração de pormenores anatómicos, passando a simular a terceira 

dimensão (Deregowski, 1995, p. 8). 

R. Arnheim (1974, p. 109), chamou a atenção para o facto de a 

posição em que se representa um objecto, ou um ser vivo, coincidir, em 

geral, com a posição em que o olho humano está habituado a observá-lo. 

Entre as sociedades de caçadores raramente os grandes animais 

que se pretendia abater seriam olhados de frente, constituindo alvos 

difíceis de atingir e ocupando posição que melhor denunciaria a presença 

do caçador, pelo que eram principalmente vistos de lado, tal qual foram 

representados, salvo raríssimas excepções. 
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Enquanto os animais foram figurados de perfil, entre as 

sociedades de caçadores-recolectores e as primeiras produtoras de 

alimentos, assim melhor os identificando, os antropomorfos do Vale do 

Tejo, como em outros ciclos artísticos, estão, quase sempre, 

representados de frente. 

A tentativa de melhor reproduzir a realidade conduziu à criação 

da perspectiva; convenção óptica que pretende simular a profundidade, 

no plano a duas dimensões, ou seja tenta traduzir a terceira dimensão, 

através de ilusão gráfica e, portanto, bidimensional. 

A perspectiva ajuda, sobretudo, à figuração da acção e também à 

narração, procurando distanciar elementos de uma mesma composição, 

como entre uma ou mais imagens e o observador. Não devemos 

confundir perspectiva, o “olhar de lado” de A. Dürer ou as “visões 

oblíquas”, com o escalonamento horizontal ou vertical, séries lineares 

que relacionam espacialmente imagens. Por exemplo, na rocha 491 de 

Fratel, cinco cervídeos, de maiores dimensões, encontram-se 

escalonados, constituindo bando, enquanto os caprinos dinâmicos foram 

representados em perspectiva, correndo obliquamente àqueles e 

sobrepondo-os. 

A construção da perspectiva constitui abstracção psicofisiológica 

da percepção do espaço, através da impressão visual e do “triunfo da 

vontade do poder humano para anular as distâncias” (Panofsky, 1973, 

pp. 11, 51, 55). O seu uso foi condenado por Platão, devido a deformar a 

“verdadeira medida das coisas” e substituir a realidade pela “aparência 

subjectiva”. 

O valor cronológico da perspectiva na arte rupestre foi 

primeiramente usado por H. Breuil, tendo sido muito divulgado, tanto por 

ele próprio como pelos seus colaboradores e seguidores. 

Aquele investigador classificou como “perspectiva torcida” as 

representações animalistas cujas cabeças e os corpos se encontravam 

figurados de perfil, enquanto as armações e os membros eram 

reproduzidos de frente ou de lado, atribuindo-a ao período mais recuado 

da arte paleolítica. 

A. Leroi-Gourhan (1984, pp. 134-136) reconheceu cinco modos 

de representação nas obras do Paleolítico Superior, que têm 

correspondência com as detectadas em antropomorfos e, sobretudo, 

zoomorfos da arte holocénica, e designadamente, na do Vale do Tejo. 

O primeiro daqueles respeita às figurações em perfil absoluto, ou 

vistas de lado, o segundo à denominada perspectiva biangular, ou 

pluriangular oposta, onde uma ou mais partes do animal podem sofrer 

rebatimentos, como que se as movimentassem. 

A terceira é a perspectiva biangular recta ou direita, também 

chamada perspectiva torcida por H. Breuil. Nesta variante, parte do 

animal, como por exemplo o corpo, foi representado de perfil e a 

armação figurada de frente, com uma rotação de 90o. Na verdade, não se 

trata de uma verdadeira perspectiva, mas sim de solução para representar 

partes do mesmo animal em ângulos diferentes. Esta opção figurativa foi 

muito utilizada, na arte do vale do Tejo, no período estilizado estático, 

onde armações de muitos cervídeos surgem claramente vistas de frente e 

os corpos dos mesmos de perfil, ou seja, a partir do ângulo com que 

melhor se identificam as principais partes do animal. 

A quarta variante, a perspectiva biangular oblíqua ou semitorcida, 

como lhe chamou H. Breuil, foi a mais usada, tanto na arte parietal 

pleistocénica como holocénica, apresentando em corpos vistos de perfil, 

membros e/ou armações a 45o e, portanto, com distorção. 

Por fim, a quinta variante, corresponde à perspectiva uniangular, 

em que o sujeito representado surge todo ele a três dimensões. Sendo a 

mais rara, regista-se em zoomorfos de estilo estilizado dinâmico, 

simulando movimento, da arte tagana. 

Podem existir figuras que mostrem dois tipos de perspectiva, 

dependendo muito tal simulação da presença/ausência de armações. 
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Figuras antropomórficas e, sobretudo, zoomórficas, apresentam a 

sensação do volume a que se associa a perspectiva, oferecendo-lhes 

maior realismo. 

A perspectiva utilizou-se na representação das cabeças e 

armações de zoomorfos, dos períodos subnaturalista, estilizado estático e 

estilizado dinâmico. Ela surge, de modo bem mais discreto, ainda nos 

membros de zoomorfos daqueles mesmos períodos e, por vezes, nos 

quartos traseiros, oferecendo à totalidade do animal, perspectiva corporal, 

volumetria e, até, movimento, conforme acontece naquele último 

período. 

Nas armações de cervídeos, caprinos e bovídeos, a perspectiva 

mais usada foi a denominada semitorcida, ou a ¾, também muito comum 

na arte paleolítica. Nos corpos daqueles a perspectiva mais recorrente foi 

a biangular oblíqua, apresentando forma sub-trapezoidal com os quartos 

dianteiros mais altos que os traseiros ou vice-versa. Igualmente os 

membros foram figurados em perspectiva. 

Seguramente que muitos cervídeos eram observados tendo o 

corpo de perfil e a cabeça a ¾, exibindo as armações lateralmente, atitude 

que nestes quadrúpedes tem carácter intimidatório. 

Alguns antropomorfos mostram, igualmente, os membros em 

perspectiva, querendo-se sobretudo simular movimento. 

É bem característica da arte animalista epipaleolítica, do Vale do 

Tejo, a presença de quadrúpedes cujos quartos traseiros se encontrem em 

perspectiva, tendo-lhes sido conferida maior volumetria. Inclui-se neste 

grupo representações de cervídeos e de caprino das rochas 59, 60 e 54 do 

Cachão do Algarve (Gomes, 2007, pp. 93, 94, figs 7 e 8). Este aspecto 

regista-se em gravuras magdalenenses tardias, do Vale do Côa ou de 

Itália (Acanfora, 1968, p. 7, fig. 2), onde se observam os dois membros 

ulteriores em forma de arco. 

A perspectiva teve significativo desempenho simbólico ao longo  

da História da Humanidade, contribuindo, segundo E. Panofsky (1973,  

p. 56) para conferir maior vivência às imagens e melhor interacção com o 

observador, ajudando à sua entrada no mundo sobrenatural ou sagrado, 

durante o longo processo histórico. 

 

VI.5.4. ESTATISMO E MOVIME,TO 

A tentativa de conferir animação a antropomorfos e zoomorfos não é rara 

na arte do Vale do Tejo, embora tal opção se encontre quase confinada ao 

período estilizado dinâmico, onde, de modo claro, se simulou a 

perspectiva e o movimento. Este constitui forte apelo visual à atenção 

(Arnheim, 1974, p. 372). 

A grande maioria dos zoomorfos e a quase totalidade dos 

antropomorfos, daquele complexo artístico, encontram-se na chamada 

estação ou postura normal, com os membros figurados na vertical, 

paralelos ou quase, dando a sensação de assentarem no solo. Nos 

quadrúpedes e nas raras aves identificadas, os corpos encontram-se com 

o eixo maior disposto na horizontal. Alguns animais, e mais raramente 

antropomorfos, têm as extremidades dos membros juntos ou próximos 

dos bordos dos suportes, de fracturas, de fissuras, ou de veios de quartzo 

que simulam a existência de linha de terra. 

São em muito menor número os zoomorfos ou antropomorfos 

mostrando estação ou posturas insólitas, variando o ângulo formado 

pelos membros e deste com o corpo, podendo oscilar de 90º a 180º 

(Leroi-Gourhan, 1984, pp. 125-127). 

Também a linha do solo pode ser oblíqua e, conforme dissemos, 

representada através de diversos acidentes do suporte, mas nunca 

gravada. 

Conforme acontece na arte paleolítica os exemplos de cinetismo 

do Vale do Tejo podem corresponder à chamada animação segmentária, 
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quando tal acontece apenas em uma parte do corpo, ou à animação 

coordenada, quando surgem várias partes ou tal traduz comportamento 

global, de antropomorfo ou de zoomorfo (Crémadès, 1993, p. 289). 

 

 

 

 

As corças com as cabeças dirigidas para trás, de São Simão      

(SS 81.8) e de Fratel (F 291.6), integram aquele primeiro aspecto de 

animação, enquanto que o antropomorfo da rocha 150 A de Fratel, com o 

corpo e ambos membros em perspectiva, ilustra claramente o segundo 

daqueles casos. 

O movimento e a posição de órgãos nos zoomorfos (membros, 

cabeça, cauda, etc…), traduzem comportamentos que A. Leroi-Gourhan 

classificou em agressivos, sexuais, cinegéticos e anedóticos. 

Pertence à categoria dos comportamentos cinegéticos pequeno 

caprino de São Simão (SS 233.3) que, atingido por dardo ou flecha, 

mostra a cabeça de frente, muito possivelmente na direcção do agressor e 

o corpo contraído, devido ao impacto da arma com que foi ferido. 

Importa referir que a torção de 180o das cabeças, dos zoomorfos 

de São Simão e de Fratel constituem casos raros na arte do Vale do Tejo, 

denunciando curiosidade ou estado de alerta do animal, mas de modo 

exagerado, dado que os caprinos não necessitam de recorrer a tal 

movimento da cabeça para observarem o que atrás deles se passa. 

Também na arte levantina surgem animais com a cabeça na mesma 

posição (Grimal, Alonso, Bader e Bader, 2003, p. 97). 

Apresentam cabeças erguidas, com a extremidade do focinho 

dirigida para cima, camurça de Fratel (F 71.3), sugerindo descer encosta 

íngreme e assim procurando equilíbrio, ou veado daquele mesmo 

arqueossítio (F 111.3), inclinado e que coça, com a extremidade das 

longas hastes, a garupa. 

A variante mais comum de representação de movimento em 

imagens zoomórficas do Vale do Tejo é aquela a que E. Panofsky (1969, 

59) denominou de movimento mecânico, onde só a posição dos membros 

indicam cinetismo, por oposição à orgânica, que envolve, além dos 

membros, a forma e dimensões do corpo. 
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A forma do corpo, dos membros e até de cabeça, de alguns 

zoomorfos, simulam movimento, uma das vezes rápido, como o trote    

(F 34.6), ou mais veloz, como o galope, mas em casos únicos, o salto   

(SS 234A.5) e a queda ou despenhamento (F 46.19). 

Aquele aspecto encontra-se ilustrado através de alguns caprinos, 

como exemplar de Fratel (F 34.6) ou do Alagadouro (AL 62.2), embora 

em muitas outras figurações animalistas a representação do movimento 

das pernas tenha correspondência nas formas dos corpos, por vezes 

alongados ou ondulados, aquando de saltos ou em perspectiva. 

 

VI.5.5. SIMETRIAS 

Entendemos por simetria, tanto as imagens como os pares destas ou 

composições com diversos elementos que apresentam um eixo capaz de 

as dividirem em duas componentes iguais, coincidentes ou sobreponíveis. 

Para os antigos gregos a simetria constituía símbolo de harmonia 

e de perfeição, que o corpo humano ilustrava mas, também, de unidade 

devido à síntese dos opostos. 

Contrariamente ao que acontece com a lateralidade, que é 

intrinsecamente dinâmica, a simetria transmite estabilidade. 

O relacionamento do Homem com o Universo conduziu a que a 

concepção deste seja de carácter geométrico e simétrico que, mais tarde, 

Leonardo e Dürer, entre outros, nos séculos XIV a XVI, materializaram 

nos homens ad circulum ou ad quadratum (Francastel, 1973, pp. 171, 

175). 

Nos registos gráficos pré-históricos, e designadamente na arte do 

Vale do Tejo, surgem imagens constituídas por antropomorfos ou por 

soliformes, acompanhados por um círculo de cada lado, por certo que 

naquele segundo exemplo, representando tal estrela na alvorada, no 

zénite e ao entardecer. O mesmo tipo de associação simétrica encontra-se 
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entre zoomorfo e dois círculos, ocorrendo ainda conjuntos simétricos, 

constituídos por pares de antropomorfos ou de imagens solares. 

A simetria mencionada é a do tipo em espelho, embora exista a 

simetria oblíqua, com um ou dois eixos, já detectada na arte do 

Paleolítico Superior (Altamira, Niaux, …) (Leroi-Gourhan, 1984,           

p. 125). 

Representações de artefactos assimétricos, como os báculos, ou 

os cordiformes, mostram as extremidades curvas, maioritariamente, 

dirigidas para o lado direito do observador, talvez sugerindo, no caso dos 

primeiros, serem suportados pela mão direita de quem os exibia e 

voltados para o interior do corpo daqueles. 

E. Panofsky (1969, p. 180, nota 49) levantou a questão das causas 

que conduziram a que as cabeças das pinturas de Nossa Senhora estejam, 

quase sempre, inclinadas para o lado direito do observador, claramente 

recusando a simetria e dirigidas para o lado do coração, embora não 

tivesse dado resposta. 
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VI.6.1. VERTICAL E ACUMULAÇÕES 

É, quanto nós, ainda o principal elemento analítico para compreendermos 

a evolução iconográfica de cada suporte e as diacronias dos arqueossítios 

com arte rupestre, conforme também acontece com as jazidas cujos 

testemunhos são constituídos por restos de artefactos e/ou de edificações. 

Todavia, se é certo que as sobreposições de gravuras evidenciam 

momentos distintos de actividade iconográfica, fica, no entanto, por 

esclarecer o distanciamento temporal entre cada um daqueles, aspecto 

que deve ser abordado com o contributo de outros meios de análise, 

designadamente as diferenças e variantes de técnicas de execução das 

imagens ou com os graus de pátina que apresentam. No caso das 

gravuras, a análise estratigráfica vertical tem oferecido muitos 

significativos contributos para a sua interpretação, não só cronológica 

como simbólica. 

A. Leroi-Gourhan (1973a, pp. 78, 139), contrariamente a H. 

Breuil e a pré-historiadores como E. Anati ou A. Beltrán, refere como 

“relativa” a validade das sobreposições; desvalorização que teve em vista 

considerar em cada gruta as manifestações artísticas paleolíticas como 

um grande todo, coerente e sincrónico, estruturalmente conveniente. E 

aqui, haveria de residir, talvez, a principal fragilidade interpretativa do 

modelo funcional, proposto por aquele autor. 

A recorrência de sobreposições de gravuras com determinadas 

formas, convencionalismos ou estilos, permite a criação de modelos da 

evolução iconográfica e, em certos casos, a sua atribuição cronológica e 

cultural. 

A estratigrafia vertical parece resultar, não raro, da importância 

conferida a determinados suportes, criando-se com o decorrer dos séculos 

e, até, dos milénios, verdadeiros palimpsestos, como da reinterpretação 

de gravuras pré-existentes e da sua integração em novos discursos 

simbólicos. 

Densas sobreposições de figuras gravadas, como as observadas 

em algumas superfícies do Vale do Tejo, junto de outras onde não 

existem ou são poucas as imagens nelas patentes, constituem reflexos de 

comportamentos que se registam tanto na arte paleolítica ao ar livre do 

Vale do Côa ou na arte daquele período em grutas europeias, pois ao lado 

de paredes e de painéis sem qualquer intervensão gráfica mas 

perfeitamente capazes de lhes servirem de suporte, encontram-se zonas 

possuindo imensas sobreposições, de linhas indecifráveis e de figuras 

pintadas e/ou gravadas (Ucko e Rosenfeld, 1967, p. 114). A mesma 

problemática foi abordada por diversos investigadores em relação às 

pinturas parietais da África Austral, onde se vêem superfícies densamente 

pintadas a par de outras intocadas (Lewis-Williams, 2002, p.40). 

O último investigador citado informa não ter observado 

evidências de figuras mais antigas apagadas ou obliteradas, acreditando 

que as relações entre dois ou mais níveis de pinturas foram, 

propositadamente, deixadas perceptíveis pelos diferentes intervenientes, 

não devendo, pois, serem entendidas como desinteressantes para os 

artistas mais tardios, concluindo que as sobreposições de pinturas não são 

o resultado de simples mudanças de convencionalismos estilísticos ao 

longo de largos períodos, mas a escolha deliberada dos pintores (Lewis-

Williams, 2002, pp.40-43). 

VI.6. ESTRATIGRAFIAS 
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acreditam que as figuras novas que produziam ganhavam o poder mágico 

das antigas a que estavam sobrepostas (Lewis

outro lado, aqueles usam retocar ou restaurar parcialmente as pin

mais antigas, mas nunca as repintando na totalidade, o que daria origem, 

segundo relatam, a interromper a sua continuidade, 

bem-estar e prosperidade da comunidade (Caillois, 1988, p. 107).

Não é difícil aceitarmos que as gravuras

determinado momento de n

laços entre aqueles que produziram tais registos antigos, os antepassados, 
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hierarquias, mas que conferem valor acrescentado às novas ritualizações

dada a importância conferida

A intencionalidade da integração em novos discursos de imagens 

pré-existentes encontra

(Valência), provavelmente a 

que, em determinado momento, foi cravado de flechas, com

lançadas por pequenos arqueiros pintados alguns milénios depois daquele 

animal (Hernández Pacheco, 1924, pp. 112

Também E. Anati (1970, p. 256) não só chamou a atenção para o 

estudo das relações existentes entre as diferentes imagens d

como para a importância das

complexos figurativos.

Conforme havia observado V. de Oliveira Jorge (1983, p. 53)

que para nós pode constituir palimpsestos de gravuras desordenadas e 

possuindo fraco poder co

porque pertencem a uma outra lógica e porque desconhecemos o tecido 

ideológico que lhes dava todo o sentido

Não obstante, importa considerar que tal 

grande maioria dos locais evidenciando testemunhos da presença 
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Segundo informações fidedignas, aborígenes australianos 

acreditam que as figuras novas que produziam ganhavam o poder mágico 

das antigas a que estavam sobrepostas (Lewis-Williams, 2002, p.45). Por 

outro lado, aqueles usam retocar ou restaurar parcialmente as pin

mais antigas, mas nunca as repintando na totalidade, o que daria origem, 

segundo relatam, a interromper a sua continuidade, facto

estar e prosperidade da comunidade (Caillois, 1988, p. 107).

Não é difícil aceitarmos que as gravuras pré

determinado momento de nova actividade iconográfica possa

laços entre aqueles que produziram tais registos antigos, os antepassados, 

e os que as reconhecem e, não raro, integram e reutilizam nos seus 

discursos gráficos. São laços inter-geracionais que criam dependências e 

hierarquias, mas que conferem valor acrescentado às novas ritualizações

dada a importância conferida à dimensão temporal percepcionada

A intencionalidade da integração em novos discursos de imagens 

existentes encontra-se bem patente no grande touro de La Araña 

(Valência), provavelmente a figura mais antiga daquele abrigo pintado 

que, em determinado momento, foi cravado de flechas, com

lançadas por pequenos arqueiros pintados alguns milénios depois daquele 

(Hernández Pacheco, 1924, pp. 112-117, fig. 61).

Também E. Anati (1970, p. 256) não só chamou a atenção para o 

estudo das relações existentes entre as diferentes imagens d

como para a importância das pré-existências na constituição

complexos figurativos. 

Conforme havia observado V. de Oliveira Jorge (1983, p. 53)

que para nós pode constituir palimpsestos de gravuras desordenadas e 
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porque pertencem a uma outra lógica e porque desconhecemos o tecido 
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Relações estratigráficas verticais (quantidades e percentagens) 

estudadas nas diferentes estações rupestres do complexo tagano.
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humana, muitas das rochas gravadas que chegaram até nós, constituem o 

resultado de processo cumulativo, com larga diacronia, atravessando 

culturas e idades. Fenómeno idêntico ocorre com os depósitos de 

 carácter ritual, junto de santuários ou de lugares 

considerados como contendo valor simbólico, tanto naturais ou 

edificados, onde se detectam testemunhos com diferentes cronologias, 

recentemente estudado para a Idade do Bronze Final do território 

(Vilaça, 2007, pp. 24, 25, 38-40). 

Importa insistir que, tendo em vista a compreensão da arte 

estratigrafia vertical torna-se, conforme acontece em qualquer 

jazida arqueológica, factor essencial na determinação de diacronia

permitindo discernir períodos, fases e momentos de execução daquel

relações estratigráficas verticais, ou sobreposições, 

reconhecidas nas mais de 6100 gravuras por nós estudadas no Vale do 

envolvendo 20 % daquelas, têm especial significado 

diacrónico e cultural. 
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Relações estratigráficas verticais (quantidades e percentagens) 

estudadas nas diferentes estações rupestres do complexo tagano. 
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Conforme era expectável, foram as rochas e os sítios com maior 

número de gravuras que proporcionaram mais relações estratigráficas 

verticais, reconhecendo-se cerca de 250 só em Fratel e mais de uma 

centena, tanto no Cachão do Algarve (135) como em São Simão (109). 

As ocorrências de relações estratigráficas verticais naqueles três 

arqueossítios totalizam mais de 80% das verificadas em toda a amostra 

estudada, sendo de grande valia na demonstração da estrutura evolutiva 

ou crono-estilística, da arte do Vale do Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.6.2. HORIZO,TAL E ASSOCIAÇÕES 

Trata-se da associação de gravuras em um mesmo suporte, ou seja, 

possuindo interacção com outras e constituindo conjuntos, acumulações, 

composições e cenas, de feição diversa, desde aquelas que integram o 

convencionalismo naturalista do Paleolítico Superior ou o 

subnaturalismo, até às de carácter geométrico. 

Os diferentes tipos de associações podem ser detectados através 

das técnicas utilizadas na produção das gravuras, na observação dos seus 

graus de desgaste e tanto a partir da informação de carácter estilístico 

como estratigráfico. 

Os conjuntos correspondem a aglomerações de imagens, 

desprovidas de unidade temática, estilística ou técnica, mas que ocupam 

área ou painel do mesmo suporte. 

As acumulações são agrupamentos de figuras sem ligação 

compositiva, independentes ou sem interacção aparente, conforme 

propôs A. Leroi-Gourhan, que lhes chamou mitogramas. O 

encadeamento lógivco que explica a sua presença fazia-se através do 

comentário oral, pelo que recuperar o sentido daquelas, ou o seu 

significado, encontra-se muitíssimo dificultado. Este mesmo conceito foi 

denominado por H. Delporte (1980), em relação à arte móvel, associação 

aeatória. No entanto, algumas associações podem mostrar organização de 

feição geométrica ou sobreposições sucessivas e intencionais, aspecto 

também detectado, tanto na arte parietal e móvel, como paleolítica ou 

ulterior (Delporte, 1980, pp. 190-193). 

As composições pressupõem a disposição intencional de 

imagens, pictogramas, ideogramas ou psicogramas, formando conjuntos 

coerentes, em termos semânticos, por oposição ao agregado casual e 

aleatório de elementos figurativos. As sobreposições de gravuras não 

podem ser tidas, por si só e na maior parte das vezes, como tal. 

▼ Rocha F 84. Antropomorfos simétricos (1973). 
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As cenas são não só apenas associações de imagens, 

espacialmente relacionadas ou com disposição intencional, devendo 

mostrar unidade temática, tal como concepção figurativa e estilística 

comuns, contendo entre os seus elementos atitudes ou comportamentos 

afins ou relacionáveis, com carácter descritivo ou narrativo (articulação 

cénica) e integrando uma ou mais figuras, podendo reproduzir acções ou 

comportamentos interactivos, protagonizados por imagens de 

antropomorfos, zoomorfos, artefactos ou construções, segundo diferentes 

vertentes (Sebastián, 1985, pp. 30-32). 

As cenas devem transmitir aspectos quotidianos ou mitológicos, 

registanto e reproduzindo histórias, acontecimentos e relatos sagrados ou 

mito-histórias, de um tempo primordial ou fundador, através de momento 

sequencial de acção, situado no espaço e no tempo, real ou mítico. Elas 

surgem na arte rupestre europeia, principalmente a partir do 

Magdalenense. 

Os modelos estruturalistas de A. Laming-Emperaire e A. Leroi-

Gourhan puseram em causa a formação de cenas com carácter descritivo 

na arte do Paleolítico Superior, reduzindo os conjuntos de imagens a 

associações de símbolos. No entanto, os dezassete bisontes do tecto de 

Altamira, onde se reconhecem três ou quatro fêmeas, constituem cena, 

onde os comportamentos detectados indicam ocorrer no período do cio, 

nos finais do Verão e, portanto, bem situada no tempo. 

Importa ter em conta que associações, como as composições ou 

cenas, são assim entendidas por nós, dado nelas encontrarmos, segundo a 

nossa lógica, significado e coerência. 

Aquelas tanto podem ser executadas em um mesmo momento, 

embora por um ou mais artistas, como em diferentes tempos, mas no seio 

do mesmo contexto cultural, ou em vários episódios e correspondendo a 

diferentes ambientes culturais, recorrendo-se à reinterpretação das grafias 

pristinas e à propositada acumulação de imagens. 

No sistema simbólico dos períodos iniciais da arte do Vale do 

Tejo, as representações zoomórficas são quase exclusivas, surgindo os 

antropomorfos no período correspondendo à adopção da economia de 

produção, subsistindo no período seguinte e rareando nos períodos finais. 

Tanto as composições como as cenas identificadas na arte tagana 

são sempre formadas por poucos elementos, encontrando-se entre as que 

possuem maior número, a da rocha 175 de Fratel, com uma dezena de 

figuras, entre antropomorfos e zoomorfos, a da rocha 72 daquele mesmo 

arqueossítio, onde se contam oito antropomorfos e dois zoomorfos, ou a 

rocha 12 de Gardete, onde idoliforme está rodeado por quatro 

antropomorfos. E também são cinco os veados que constituem bando na 

rocha 491 de Fratel. 

Na arte levantina, para além das verdadeiras excepções que 

constituem cenas do Barranco de les Dogues, Molino de las Fuentes e 

Cingle de la Mola Remígia, onde se contaram respectivamente 26, 35 e 

44 imagens, o número de indivíduos das restantes cenas raramente 

excede a meia dúzia (Mateo Saura, 2008, p. 22). 

O aspecto referido tem sido interpretado como reflectindo baixa 

densidade demográfica ou complexidade social rudimentar, explicações 

que julgamos inadequadas, devendo antes residir aquele nas 

características do mundo religioso e cenceptual que tais imagens são 

testemunho. 

À estratigrafia horizontal importa, ainda, os limites dos suportes e 

os seus acidentes, tal como a localização de algumas gravuras, mais 

evidentes e sugerindo acréscimo de importância, dado ocuparem o centro 

ou o topo dos painéis, ordenando e hierarquizando o seu espaço em 

certos momentos. 

A existência generalizada de um “princípio cronológico de 

precedência e preferência operativa”, relacionando as gravuras consoante 

a posição central ou periférica que ocupam no suporte, foi proposta por 

C. J. Borgna (1980, pp. 134-137). Este autor, parte da hipótese de que a 
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zona mais importante e com melhores condições para nela se gravar 

corresponde ao centro dos suportes, pelo que as figuras mais antigas 

serão as centrais. 

A formulação mencionada, embora em alguns momentos tenha 

razão de ser, deve ser encarada com as maiores reservas quando se a quer 

generalizar, dado o critério de importância do centro do suporte ser 

concepção hodierna. Por outro lado, a arte pré e proto-histórica não 

reflectem organização ou modelo de crescimento idêntico ao das 

estruturas biológicas, pelo que o paralelo dendrocronológico apresentado 

por C. J. Borgna não colhe argumentos. 

A nossa experiência, dado estudarmos arte rupestre com larga 

diacronia, permite concluirmos que nem todas as figuras situadas no 

centro dos suportes, na perspectiva geométrica e actual de centro, são as 

mais antigas, como nem todas as localizadas nas margens dos suportes, 

segundo ainda a lógica e o entendimento moderno, são as mais recentes. 

Não esqueçamos que a arte rupestre revela sempre grande liberdade de 

soluções e de opções gráficas, fugindo muitas vezes às leis generalistas e 

mais ou menos estruturadoras que lhe tentamos impor, sendo talvez este 

um dos seus aspectos mais sedutores.  

Ilustra bem aquela problemática, a iconografia detectada na rocha 

42 de São Simão, onde equídeo, a figura mais antiga, ocupa posição 

marginal no suporte, o mesmo ocorrendo com outras representações de 

estilo estilizado dinâmico. 

Aspecto recorrente na arte do Vale do Tejo, mas que se observa 

em outros complexos de gravuras pós-paleolíticas, concerne à associação 

de covinhas ou de círculos, a figuras mais antigas. Este facto reflecte, 

desde logo e na linha de pensamento de A. R. Radcliffe-Brown (1952,   

p. 140), o valor social das gravuras mais antigas, pois mais de um 

indivíduo se interessa por elas, processo em que a sua reconhecida idade 

remota pode ter influência, conferindo-lhes maior valor ritual e sendo 

capazes de unirem pessoas de uma ou mais comunidades, desenvolvendo 

a polarização religiosa, tanto mais que agora possuem valor simbólico 

“acrescentado” e, até, maior número de significados, conforme acima 

comentámos. 

Contribui para aqueles aspectos o maior impacto ou efeito visual 

que tais imagens, mais complexas, experimentam. Acrescentar um 

círculo, ou uma covinha, a figuras pré-existentes demonstra 

reconhecimento da sua importância simbólica. 

 

 

 

 

▼ Rocha F 85.  
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Para J. D. Lewis-Williams (2002, p. 125; 2003, p. 293) as 

sobreposições constituem sintaxes gráficas, fornecendo algumas 

combinações com imagens mais antigas, embora se evitassem outras. 

Na África Austral e na Austrália alguns informadores 

responsáveis pela produção de pinturas rupestres ou pelo seu retoque, 

consideraram que tais imagens nunca estavam completamente acabadas, 

por isso eram ciclicamente intervencionadas, pormenorizadas, 

acrescentadas, repintadas, também podendo ser apagadas, aspectos que 

surgem na arte paleolítica europeia e detectámos em rochas do Vale do 

Tejo (Lewis-Williams, 2003, p. 183). 

O retoque de pinturas, na Austrália e na Tasmânia, fazia-se nos 

finais do século XIX e nos inícios da centúria seguinte, no começo da 

estação das chuvas e no âmbito de rituais ligados à fertilidade (Elkin, 

1932). 

Na arte do Vale do Tejo, boa parte das imagens não surgem 

associadas a outras, ao contrário, por exemplo, do que acontece na arte 

do Levante onde, segundo A. Beltrán (1968, p. 34), “praticamente não há 

figuras isoladas”. 

As associações de gravuras podem ultrapassar os limites dos 

painéis e acontecerem entre figuras pertencentes a suportes diferentes, 

conforme parece ocorrer na rocha 175 de Fratel, onde grupo de caprinos 

é perseguido por antropomorfos, acompanhados por cão, e um outro 

caprino em rocha algo distanciada (F 174) é, igualmente, perseguido por 

cão. Não esqueçamos, neste contexto, que já M. Raphaël (1986, p. 137) 

tinha alertado para a possibilidade de existirem relações, de associação ou 

de oposição, entre imagens que ocorrem em paredes opostas de um 

mesmo corredor de gruta. 

 

 

 

VI.6.3. GRAUS DE DESGASTE OU PÁTI,AS 

As superfícies rochosas, algumas das quais serviram de suporte às 

gravuras, mostram alterações, provocadas por diferentes factores a que se 

chama pátina ou grau de desgaste. Nas superfícies do Vale do Tejo 

aquelas devem-se à acção dos diferentes elementos meteóricos e à 

contínua passagem das águas fluviais, como à acção humana. 

As pátinas fluviais e eólicas podem apresentar aspecto brilhante, 

sendo por isso algumas vezes também referidas como verniz, não raro 

alterando as cores das superfícies rochosas, consoante o tempo de 

exposição aos agentes acima mencionados. 

Além do contacto visual, muitas das gravuras foram objecto de 

contacto táctil, constituindo o tocar a rocha decorada, e em especial as 

imagens nela patentes, significativo gesto ritual, dado o reconhecido 

poder do sítio, da rocha e, principalmente, das gravuras. A importância do 

contacto táctil com os objectos sagrados, artefactos e/ou imagens de 

divindades, encontra-se incluída em diferentes contextos, de quase todas 

as religiões e práticas sócio-religiosas do planeta (Lewis-Williams, 2003, 

pp. 182, 183). 

Relato recente testemunha o contacto táctil com gravuras 

rupestres, durante transe, tendo em vista a interacção com os 

antepassados, do xamã bouriate Yelantsy, na região de Irkoutsk, junto ao 

lago Baïkal (Célestin-Lhopiteau, 2009, p. 25). 

É, pois, quase certo que algumas das gravuras do Vale do Tejo 

foram objecto de contacto táctil, talvez ao longo de milénios, aspecto que 

se poderia prender com o seu reconhecimento ou, até, limpeza, depois de 

emergirem das enxurradas e cheias que ciclicamente as cobriam. 

Os graus de desgaste de gravuras em um mesmo painel 

constituem importantes indicadores cronológicos, que tanto podem ser 

valorizados através da simples observação a olho nu, como recorrendo a 

processos mais sofisticados de análise física ou química. 
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Conforme é lógico, gravuras com negativos que apresentam os 

bordos vivos ou pouco gastos, evidenciam menor idade do que as 

formadas por levantamentos dimensionalmente idênticos mas quase 

apagados, por vezes distinguindo-se graças, somente, à sua coloração 

mais escura, não raro negra, devido à deposição de manganês ou de 

óxido de ferro. 

Algumas pátinas das gravuras devem-se, ainda, à deposição de 

óxidos, de outras matérias químicas e, até, de elementos orgânicos, que 

permitem a sua datação directa através de diversos processos, embora 

ainda em fase experimental, entre aos quais o método OCR (oxidizable 

carbon ratio). Micro-sondas podem, ainda, analisar os graus de desgaste 

dos negativos que constituem as gravuras e estabelecer cronologias 

relativas. 

A valorização das pátinas, como método de datação relativa de 

gravuras deve confinar-se àquelas que, em uma mesma superfície, 

estiveram expostas uniformemente à acção de idênticos agentes erosivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▼ Rocha F 9C. Figuras com diferentes graus de desgaste. 
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As gravuras rupestres constituem representações, somáticas e 

extrassomáticas, pois registam imagens primeiramente através da 

percepção visual e constituem modos de adquirir, preservar, manipular e 

dar a conhecer informação ou conhecimento (Davis, 1986, pp. 193, 194). 

A percepção visual é selectiva e “ver significa ver em relação”, 

conduzindo à relação perceptiva onde a homogeneidade constitui uma 

das suas características (Arnheim, 1976, pp. 62.63). 

Pensa-se que as primeiras imagens, devidas à capacidade e 

intenção da mente humana, o único ser capaz de as produzir de modo 

consciente, passaram pelo seu reconhecimento em elementos naturais 

(ecofactos), depois por marcas e registos com finalidades diversas, mas 

com códigos, ou seja, linguagem simbólica e daí chegando-se à 

iconicidade, capaz de expressar conceitos e significados, integrando 

sistema simbólico. Neste trajecto, a manipulação de formas, exteriores a 

qualquer contexto semântico, e de cores, designadamente de pigmentos, 

parece ter tido papel decisivo no início do que denominamos, por 

comodidade, arte pré-histórica, ou seja conjunto de signos icónicos, 

decorrentes de prática cultural. 

Representar algo trata-se de um fenómeno intelectual ou 

cognitivo, dependendo da chamada memória eidética ou visual, que se 

traduz na capacidade de recordar formas; aspecto também comum a 

alguns símios (Doob, 1966; Read, 1973, p. 53; Kubler, 1985). 

Podemos classificar todos os testemunhos de arte rupestre em 

signos ou grafemas, dado conterem significado, subdividindo-se aqueles 

em três grandes tipos: pictogramas, ideogramas e psicogramas, conforme 

classificação muito difundida, nas últimas décadas, por E. Anati (2002, 

pp. 16-18; 2003, pp. 343-347). Este segue a divisão tripartida de 

mitogramas, pictogramas e ideogramas proposta por A. Leroi-Gourhan, 

mas com evidentes melhorias metodológicas. 

A iconografia pré-histórica serve-se dos elementos essenciais da 

arte, já explicitados por Leonardo da Vinci, no seu Tratado de Pintura: o 

ponto, a linha, a superfície e o corpo com o espaço. É ao artista que cabe 

como relacionar aqueles elementos, num processo a que o escultor A. 

Rodin chamou o “método do artista”. 

A tentativa de figurar seres ou objectos existentes no mundo real 

recorreu, durante toda a Pré-História, a convenções, de carácter 

estilístico, reflectindo especificidades de ordem cultural, como aspectos 

que se relacionam com o significado pretendido. É neste âmbito, de uma 

mentalidade mística, que surgem cabeças desproporcionadamente 

volumosas em relação às dimensões dos corpos, em antropomorfos e 

zoomorfos, representações do sexo ou de outros órgãos, exageradamente 

grandes, ou caudas compridas em animais que as têm curtas mas, 

igualmente, a ausência de patas em quadrúpedes ou de outra 

pormenorização anatómica. Encontramo-nos perante linguagem 

metafórica e, portanto, simbólica, onde as imagens não correspondem a 

simples ilustrações do mundo real.  

D. Lewis-Williams (2003, p. 200) exemplifica a problemática 

enunciada com o facto de mais de 95% das representações gravadas de 

carneiros selvagens do deserto de Mojave (U.S.A.), mostrarem 

compridas caudas levantadas, quando em tal espécie a cauda é curta e 

normalmente pendente, erguendo-a aquando da defecação e na morte. 

Trata-se pois de introdução de modelo artificial, com a finalidade 

VI.7. FORMAS 
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simbólica de indicar ou sublinhar estado específico do animal e muito 

provavelmente do que ele representa; no caso vertente a morte terrena de 

um xamã. 

Também entre os San, representaram-se animais sangrando do 

nariz, tal como acontecia com xamãs em estado de consciência alterada, 

associando-se esta à morte física e à entrada no mundo espiritual. 

Aos pictogramas correspondem as imagens que podem ser 

reconhecidas no mundo real: os antropomorfos, os zoomorfos, as 

representações de artefactos (armas, utensílios e adereços) que, em geral, 

ajudam a caracterizar aqueles primeiros, e as figurações de estruturas de 

diversos tipos, designadamente topográficas. 

As figurações antropomórficas ou zoomórficas podem conter 

significados distintos, embora em uma primeira análise devamos 

considerá-las apenas como representações humanas, de divindades 

antropomórficas ou de espíritos, tal como de animais, tentando em 

relação a estas conferir-lhes classificação específica, aspecto muitas 

vezes dificultado por falta de pormenorização ou pela presença de 

convencionalismos. 

Apesar de reconhecermos que o mundo físico constitui fonte rica 

de imagens, capazes de estruturarem os sistemas simbólicos, conforme 

propôs D. Whitley (1994), os “modelos naturais” e o realismo visual nem 

sempre podem corresponder à conceptualização do transcendente, 

necessitando este de imagens singulares e que, exactamente, não sejam 

conhecidas, criando-se nova simbologia, própria de um mundo oposto ao 

da realidade quotidiana, embora a dicotomia referida possa dever-se, 

sobretudo, à nossa concepção actual (Lewis-Williams, 2003, p. 189). 

Os ideogramas são símbolos que pretendem registar e transmitir, 

ideias ou conceitos, constituindo “invenções do espírito humano”, 

conforme os denominou M. Raphaël (1986, p. 119). Podem ser 

constituídos por sínteses ou esquemas de imagens reais ou por 

conceptualizações que recorrem, normalmente, a formas de carácter 

geométrico muito simples. 

A importância dos ideogramas e psicogramas, como testemunhos 

de valor idêntico ao dos pictogramas, só recentemente tem vindo a ser 

valorizada, tendo a maior parte da investigação dedicada à arte rupestre 

seguido os critérios de H. Breuil (1952, p. 17) que na sua obra de síntese 

“Quatre Cents Siècles d’Art Pariètal. Les Cavernes Ornées de l’Age du 

Renne” deixou bem explícito: “Foi voluntariamente que relegámos para 

segundo plano as figuras humanas e os signos simbólicos das grutas 

estudadas, pois estes não possuíam o mérito artístico da arte 

animalista”. Todavia, para M. Raphaël (1986, p. 51), figuras animalistas 

realistas e signos geométricos, seriam, aos olhos dos homens paleolíticos, 

apenas dois aspectos de um mesmo mundo. 

 

 

 

 

 

 

▼ Rocha CAL 6B. Negativos dispersos por toda a superfície. 
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O carácter para nós enigmático dos ideogramas pré-históricos, 

dado serem entendidos como destituídos de características pictográficas e 

narrativas, conduziu a que A. Leroi-Gourhan (1968, p. 68) tentasse 

descobrir a sua função na arte do Paleolítico Superior, antes de abordar o 

seu significado, conforme metodologia que deixou registada na seguinte 

passagem: “O nosso primeiro trabalho não tinha por intenção descobrir 

um sentido para os signos, mas procurar a sua eventual função no 

conjunto da gruta. Para dizer a verdade, estávamos mesmo mais 

preocupados em encontrar a ordem que presidia à repartição das linhas 

de pontuações ou dos grupos de traços paralelos que de elucidar o 

simbolismo dos tectiformes e de outras figuras”. E, mais adiante haveria 

de concluir: ”(…) que os signos pertencem a um dispositivo simbólico 

fundado sobre a confrontação dos valores masculino e feminino parece 

materialmente demonstrado”, tese em que segue ideias de M. Gerasimov 

(1931, p. 40), M. Raphaël (1986) e A. Laming-Emperaire (1962, p. 294). 

Embora aceitemos que ideogramas formalmente diferentes 

possam conter o mesmo simbolismo, e vice-versa, a presença de grande 

quantidade deste tipo de iconografia nos períodos mais recentes da arte 

do Vale do Tejo, indica acentuado corte com o inventário dos sujeitos 

reconhecidos nos períodos mais recuados, onde não se detectaram cenas, 

com carácter descritivo e, por certo, descontinuidades no conteúdo 

ideológico, confirmando a pertinência da periodização e da perspectiva 

evolutiva dos testemunhos chegados até nós. 

A posição apresentada conduz inevitavelmente ao estudo das 

formas gravadas ao longo de larga diacronia. No entanto, importa 

recordar a longevidade de crenças e a perpetuação de significados ligados 

a certos objectos e formas, cuja história simbólica se pode detectar, talvez 

desde tempos paleolíticos ou neolíticos até à actualidade. 

Existem ideogramas de diferentes tipos, alguns até com possível 

carácter numérico, como os grupos de pontos e de barras ou linhas, 

embora a maioria possa ter tido valor polissémico. Os ideogramas 

reflectem maior abstracção, dado que a redução icónica, recorrendo à 

metonímica, ou seja à parte que representa o todo, normalmente requer 

acréscimo semântico. 

Quando se passou do pictograma para o ideograma, embora 

ambos sejam imagens mentais, dado que a percepção das formas não é 

um aspecto apenas de óptica mas que se liga a condicionalismos culturais 

(Titiev, 1969, p. 216), passou-se do registo de imagens das coisas, reais 

ou imaginárias, para a escrita das ideias. 

Por fim, os psicogramas, constituídos por conjuntos de linhas, de 

raspagens, ou de picotados mais ou menos dispersos, constituem formas 

não icónicas, onde se não detecta qualquer coisa identificável com o real 

ou com os ideogramas. 

Eles devem traduzir aspectos do mecanismo cognitivo elementar, 

devido a estímulos do sistema nervoso central, reflectindo estados de 

espírito ou emocionais e, sobretudo, descargas de energia. Também 

podem constituir a expressão visual de sensações ou de conceitos, tal 

como uma forma de participação iconográfica mais singela, herdada de 

longa tradição de actividade gráfica não semântica. Uma das suas 

principais características é não se repetirem, tornando-os ainda mais 

complexos. 

Alguns psicogramas podem corresponder a ritos de destruição ou 

de mutilação de imagens pré-existentes, igualmente observável na arte 

paleolítica e de que talvez o caso mais paradigmático seja a Gruta 

Chauvet, onde muitos registos zoomórficos foram deliberadamente 

apagados, sobrepostos por traços, correspondendo a grande violência de 

gestos. Neste contexto, devemos incluir os apedrejamentos de imagens 

ou de superfícies contendo aquelas, do Vale do Tejo ou do Vale do Côa, 

ocorridos tanto em tempos paleolíticos como ulteriores. 

A destruição de imagens sagradas constitui ocorrência bem 

conhecida ao longo da História da Humanidade e, designadamente, nos 

tempos contemporâneos, devido a ideologias iconoclastas. Ela pode 
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derivar, a nível familiar e clânico, de punição por ausência de respostas 

aos anseios e preocupações de comunidades, de xamãs, feiticeiros ou 

sacerdotes, como originada pela substituição de imagens devido a 

descontinuidades de conteúdos ideológicos e, sobretudo, sócio-religiosos, 

motivados por profundas alterações culturais. A iconoclastia teve, por 

certo, os seus momentos na Pré e Proto-História, nomeadamente aquando 

da adopção de iconografias de carácter ideogramático ou esquemático. 

Rituais de castigo e destruição de imagens, tidas como 

receptáculos de espíritos maléficos foram registados entre diversas 

sociedades xamânicas, designadamente da Ásia Setentrional (Glory, 

1968, pp. 57, 59). O urso e cavalo de argila de Montespan foram 

trespassados por numerosos golpes de zagaia, existem não poucas figuras 

apagadas na gruta Chauvet e, pelo menos, duas imagens paleolíticas e de 

grande tamanho, no Vale do Côa (Canada do Inferno e Penascosa), foram 

repetidamente apedrejadas (Gomes, 2002a, p. 179, fig. 20). 

 

 

 

 

 

Podemos conferir à arte rupestre o princípio, citado por S. Freud 

(1973, p. 91), em “Totem e Tabu”, proposto por David Hume ('atural 

History of Religion) de que “Existe na Humanidade uma tendência 

universal para conceber todos os outros seres como semelhantes ao 

Homem e de atribuir aos objectos todas as qualidades que são familiares 

ao Homem e de que ele é intimamente consciente”. Esta proposta foi 

seguida, entre outros, por David Freeberg (1989) ao considerar a 

projecção de atributos humanos nas imagens e a aceitação de um grau de 

vida ou de vitalismo a elas intrínseco e que já antropólogos como Tylor, 

Fraser ou Mauss tinham registado entre numerosas sociedades 

etnográficas. O animismo, ou seja, a crença de que certos objectos 

inertes, os animais e as plantas possuem força imaterial, energias ou 

poderiam ser habitados por espíritos, encontra-se muito difundida em 

todos os continentes, chegando não raro a não se distinguir o animado, 

em geral com atributos humanos, do inanimado. Não obstante, muitos 

aborígenes australianos quando confrontados com a presença de arte 

rupestre transmitem que acreditam que ela não foi produzida por 

ninguém humano, mas que se deve a antepassados divinizados que ali 

morreram no chamado “tempo dos sonhos”, num passado bem longínquo 

(Lommel, 1967, p. 145). Podemos inferir que o sonho representa 

condição criativa, como Durkheim ou Freud argumentaram, ligado a um 

mundo transcendente ou subconsciente, mas capaz de estimular a 

imaginação e a actividade artística. 

L. Lévy-Bruhl (1938, p. 270) sublinhou o facto de que enquanto 

para nós as representações dos antepassados se baseiam em 

convencionalismos simbólicos, as populações etnográficas sentem a 

participação real dos antepassados invisíveis. Ou seja, para nós 

representar é metafórico e para eles é literal e efectivo, dado que a pessoa 

desaparecida se encontra realmente presente. 

Conforme acontece para a arte paleolítica europeia, até há alguns 

anos atrás tida como “essencialmente uma arte animalista” (Laming-
Rocha 16 da Penascosa. Veado “apedrejado”. 
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Emperaire, 1962, p. 27) e onde actualmente se calcula que os 

pictogramas constituam apenas 1/5, ou 20 %, da massa documental 

ik, 1993, p. 1), também no reportório artístico 

mais de 6100 gravuras estudadas, aqueles encontram

(15%), dado os ideogramas dominarem (60%) e os psicogramas 

rem percentagem muito considerável (25%). 

As imagens que melhor provocam a nossa atracção, porque as 

identificamos com algo que conhecemos, constituem pequena porção de 

enorme acervo figurativo produzido ao longo dos milénios no ciclo 

artístico do Vale do Tejo. 

A elevada percentagem de ideogramas e 

8% + 24,84% = 85,52%), ilustra o carácter abstracto, sim

hermético da maioria do reportório iconográfico da

acentuada capacidade conceptual dos seus responsáveis.

 

 

Grandes categorias de imagens da arte rupestre do Vale do Tejo.
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 SS AL LB CAL FIC F FR, CHVM CHVJ G OC total %  
antrop. semi-naturalistas 1 1 1 4 - 9 - 1 2 1 - 20   
antrop. esquemáticos 54 7 9 32 3 80 - 7 3 33 4 232 3,79  
faces oculadas 7 2 - - - - - - - 2 - 11   
idoliformes 9 1 - 6 - 12 - - - 7 - 35   
vultos - - - - - 3 - - - - - 3   
podomorfos 11 1 2 18 2 17 - 1 - 18 2 72   
pares de podomorfos 1 - - - - - - - - 1 - 2   
falos 1 - 1 1 - - - - - - - 3   
javalis - - - 1 - 1 - - - - - 2   
veados 11 5 2 11 1 38 - 3 3 - - 74 1,21  
corços 1 2 - 1 - 2 - - - - - 6   
auroques 3 - - - - 1 - 2 - - - 6   
cabras montês 12 6 3 6 - 27 - 13 3 1 2 73 1,19  
camurça - - - - - 1 - - - - - 1   
cavalos 2 - 1 - - 3 - 2 1 - 1 10   
lobos 1 1 - 1 - 4 - - - - - 7   
cães - 1 1 - - 9 - - - - - 11   
raposas - - - - - 2 - - - - - 2   
ursos pardos - - - - - - - - 2 - - 2   
gatos bravos - - - - - 1 - - 1 - - 2   
mangusto - 1 - - - - - - - - - 1   
texugos 2 - - - - - - - 1 - - 3   
abetardas - - - - - - - 1 1 - - 2   
grou - - - - - - - 1 - - - 1   
colubrídeos 32 4 1 18 - 18 - 2 - 8 - 83 1,35  
viperídeos 2 - - 1 - 2 - - - - - 5   
lagarto comum / sardão 1 - - - - - - - - - - 1   
esturjões - - - - - 2 - - - - - 2   
peixe indeterminado - - - - - 1 - - - - - 1   
zoomorfos fantásticos 1 3 - 5 - 1 - - - - - 10   
zoomorfos indeterminados 1 - - - - 2 - 1 1 - - 5   
bucrânios - 1 1 - - 14 2 - - 3 - 21   
pectiformes 1 - 2 1 1 3 - - - - - 8   
báculos 5 1 - 2 1 6 - - - 1 - 16   
lanças / dardos - - - 1 - 4 - - - - - 5   
bumerangues 23 - - 3 - - - - - - - 26   
arcos - 1 1 - - 1 - - - - - 3   
machados / enxós 1 - - - - 5 - - - - - 6   
alabardas 1 - - 2 - 4 - - - - - 7   
punhais / espadas - - - 3 1 1 - - - 2 - 7   
escudos / escutiformes 2 - - 2 - 2 - - - 1 - 7   
mantos - - - 2 - - - - - - - 2   
foices 13 - - - - 2 - - - - - 15   
esteliformes 2 - 1 4 1 10 - - - 4 - 22   
artefactos indeterminados 1 - - - - 1 - - - - - 2   
soliformes 7 - - 1 1 35 - - 2 2 1 49  

PICTOGRAMAS: 885 (14,48%) calvário - - - - - - - - - 1 - 1  
linhas rectas 60 9 14 98 10 136 - 7 - 26 2 362 5,92  
linhas curvas 27 - 8 45 6 114 - 6 2 21 1 230 3,76  
linhas ond. / serpentif. 2 1 3 - - 20 - - - - - 26   
linhas quebradas - - - - - 5 - - - 1 - 6   
ziguezagues - 1 - - - 1 - - - - - 2   
fusiformes / unhadas 20 - - 5 - 31 - - - - - 56   
barras 25 6 1 36 1 37 - - - 5 - 111 1,81  
jugo 1 - - - - - - - - - - 1   
ângulos 2 - - 6 - 12 - - - 2 1 23   
pórticos 1 - 1 3 - 4 - - - - - 9   
cruciformes 1 - - - - 1 - - - - - 2   
flecha dupla - - - - - 1 - - - - - 1   
triângulos 13 2 3 11 1 19 1 - 1 6 - 57   
quadrados 2 - - - - 11 - - - - - 13   
rectângulos 4 - 1 1 - 5 - - - - - 11   
trapézios 6 - 5 8 1 16 1 - - 14 - 51   
círculos 221 34 57 234 27 311 2 10 2 204 3 1105 18,07  
dois círculos conc. 16 3 1 20 3 24 1 3 2 11 1 85   
dois círc. c/ ponto central - - - - - 1 - - - - - 1   
três círculos conc. 4 - - 3 - 6 - - - - - 13   
quatro círculos conc. - - - 4 - - - - - - - 4   
cinco círculos conc. - - - - - 1 - - - - - 1   
seis círculos conc. 1 - - - - - - - - - - 1   
círculo c/ ponto central 11 4 1 8 2 12 - - - 4 - 42   
círculo c/ covinha central - - 1 5 1 2 - - - - - 9   
dois círc. c/ covinha central - - - 1 - 1 - - - - - 2   
círc. c/ diâmetro - - - 1 - - - - - - - 1   
círc. c/ dois díâm. cruzados - - - 1 - 1 - - - 1 - 3   
círculo c/ mancha 1 - - - - - - - - - - 1   
círculo c/ meandro central - - - - - 1 - - - - - 1   
círc. c/ cinco covinhas - - - - - 1 - - - - - 1   
discos 18 2 1 7 1 17 1 1 - 16 - 64   
semicírculos 24 2 8 30 - 63 - - 1 11 2 141 2,30  
dois semicírculos conc. - - - - - 1 - - - - - 1   
ovais 120 18 10 173 16 221 1 3 3 101 2 668 10,92  
duas ovais concêntricas 5 - - 2 - 7 - - - - - 14   
espirais 12 1 - 12 1 41 - 2 - 1 - 70   
espirais c/ meandro - - - - - 2 - - - - - 2   
meandros 1 - 2 - - 7 - - - 9 - 19   
cordiformes 3 - - 3 - 6 - - - - 1 13   
interrogação - - - - - 1 - - - - - 1   
laço 1 - - - - - - - - - - 1   
círc. geminados 1 - - 2 - 6 1 - - 1 - 11   
covinhas 114 5 8 79 - 162 2 16 - 33 - 419 6,85  
linha de covinhas - - - - - - - - - 2 - 2   
ferraduras 1 - 1 3 - 14 - - - - - 19   
dois arciformes - - - - - 3 - - - - - 3   
três arciformes - - - - - 1 - - - - - 1   
leteriformes 1 - - - - 22 - - - 2 - 25  IDEOGRAMAS: 3709 (60,68%) inscriçoes 4 - - - - - - - - - - 4  
raspagens 1 - - - - 7 - - - 2 - 10  

PSICOGRAMAS: 1518 (24,84%) manchas 306 77 49 267 30 505 2 18 7 238 9 1508  
Total 1239 203 201 1194 111 2184 14 100 38 796 32 6112   
% 20,27 3,32 3,29 19,54 1,82 35,73 0,23 1,64 0,62 13,02 0,52 100,00   

Distribuição, por arqueossítios, da iconografia tagana. 



 

 

 

Esta categoria analítica deve ser entendida segundo dois níveis; um que 

podemos considerar colectivo, próprio das diferentes sociedades 

humanas, e o outro de carácter individual (Schapiro, 1994, p. 51). 

Ao primeiro daqueles corresponde o conjunto de características 

formais e técnicas capaz de produzir algo, que reflectem a experiência de 

um grupo humano, situado em espaço preciso e em tempo peculiar, tanto 

de carácter económico, como social e ideológico. É neste âmbito que 

nascem os elementos constantes e os convencionalismos, derivados de 

conceitos e que tanto caracterizam os estilos, conceptualizados a nível 

social e expressados nos objectos ou nas imagens realizadas. 

Para J. Sackett (1977, p.370) o estilo “(…) respeita a maneira 

característica e altamente específica de fazer alguma coisa, e esta 

maneira é sempre peculiar de um tempo e de um lugar específico.”  

Não esqueçamos, no entanto, que existe, ainda, um contributo 

biológico ou ambiental, que não deixou de influir, por exemplo, no caso 

da arte rupestre, no aspecto dos animais representados, ou como o 

Homem os entendeu. 

Dado constituírem sistemas formais, os grandes estilos artísticos, 

pré e proto-históricos, reflectem as tradições figurativas, as emoções, os 

valores sócio-religiosos das sociedades e, portanto, espelham as suas 

principais etapas civilizacionais, constituindo, por isso, critério de 

diagnóstico, com legitimidade cronológica e cultural. 

Os estilos contêm as principais características que individualizam 

a arte de cada época ou constituem, a par dos padrões de distribuição e 

frequência, as diferenças sintomáticas que denunciam tanto diversas 

tradições artísticas como as estruturas das culturas que as criaram. Apesar 

de algumas continuidades e recorrências, eles especificam e identificam 

diacronias, sistemas de pensamento e comportamentos (Layton, 1985,    

p. 434; Schapiro, 1953; 1994, pp. 51-102). 

Atribuímos ao segundo nível enunciado as características que 

traduzem a experiência pessoal, a destreza, as particularidades formais e 

técnicas, o sentido estético e a ideologia, enfim aquilo que pode ser 

considerado a “assinatura do artista”. 

Embora os estilos permitam a identificação étnica e cultural, 

estilos diferentes podem ser contemporâneos, tal como o podem ser 

sociedades com perfis culturais distintos, pelo que as variações regionais 

foram comuns, aliadas a diferenças técnicas e artísticas. O estilo tanto 

une e articula, a partir de convergências, como diferencia épocas e 

idades, inseridas em contextos bem definidos. Ele emerge da matriz 

cognitiva, sócio-cultural e ideológica dos seus produtores e/ou 

utilizadores, integrando as estruturas dos sistemas de relações. 

Os convencionalismos estilísticos têm sido o principal meio de 

classificação cronológica da arte pré-histórica, não raro fazendo coincidir 

estilos com estádios culturais, designadamente, tanto para as grandes 

sistematizações da arte quaternária, devidas a H. Breuil, P. Graziosi ou a 

A. Leroi-Gourhan, como para ciclos artísticos pós-paleolíticos, da autoria 

de E. Anati (2002) ou A. Beltrán, entre outros. 

Mesmo durante os tempos recuados da Pré-História aconteceu a 

difusão dos grandes estilos da arte quaternária, dos Urais ao Atlântico, 

conforme ilustram, por exemplo, os convencionalismos comuns às 

figurações de equídeos solutrenses, mostrando o corpo de perfil, em 

VI.8. ESTILOS 
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contorno, com a cabeça mostrando a extremidade do focinho algo 

descaída, do tipo bico de pato, e a curva mandibular acusada, encimada 

por crinas, levantadas fazendo ângulo recto com a testa, ou em escova, e 

possuindo, apenas, dois membros em V, não terminando em cascos. 

Todavia, deve-se a um etnólogo, M. Mauss (1947, p. 103) as 

primeiras sérias reservas a tal pensamento, negando a relação directa 

entre estilo e civilização, podendo, segundo o mesmo autor, aquele 

corresponder a diferentes espaços, embora aceite que ele pode servir 

como indicação, mas não como prova. É claro que todos nos 

encontramos alerta perante as “viagens das formas” e as suas 

recorrências, pervivências e arcaísmos. Por isso, nem sempre as 

alterações, evoluções e transformações estilísticas são fruto do longo 

decorrer do tempo, podendo constituir fenómenos bruscos (Laming-

Emperaire, 1962, p. 55). Há alguns anos que certos autores, sobretudo 

familiarizados com a arte pré-histórica de sociedades não europeias, têm 

pugnado por uma investigação pós-estilística, problemática que não tem 

colhido grande sucesso. 

E. Anati (2002, pp. 9, 103) reconheceu estreitas afinidades 

estilísticas nas primeiras manifestações artísticas devidas ao H. Sapiens 

Sapiens, período a que chama dos caçadores arcaicos e sintaxe figurativa 

de tipo aurinhacense, para gradualmente verificar diversificação 

conceptual, tal como aconteceu com a linguagem, as crenças e as práticas 

sócio-religiosas, alcançando-se o carácter narrativo das associações de 

signos, constituindo cenas. Estas ocorreriam a partir dos finais do 

Paleolítico Superior, com as comunidades a que chama de “caçadores 

evoluídos”, mas vai mais longe ao afirmar que “O conhecimentos das 

características estilísticas é essencial porque os estilos definem os 

interesses, as tendências psíquicas e os mecanismos cerebrais”, 

raciocínio com o qual nos encontramos em perfeita concordância (Anati, 

2003, pp. 414, 459). 

São as figurações antropomórficas, e principalmente as 

zoomórficas, que melhor nos informam sobre as variações estilísticas 

ocorridas, desde os tempos paleolíticos, quando o Homem começou a 

expressar-se através de símbolos gráficos. Também os signos de carácter 

geométrico ou ideomorfos, não só emprestam importantes testemunhos, 

de índole ideológica e cronológica, como integram a evolução estilística, 

principalmente no quadro do que se tem vindo a denominar, um tanto 

indiscriminadamente, por arte esquemática. 

As alterações de carácter estilístico encontram-se bem ilustradas 

nas representações de equídeos recenseadas na arte do Vale do Tejo. 

Assim, o cavalo figurado no Ocresa oferece, claramente, os 

convencionalismos próprios do que A. Leroi-Gourhan definiu como 

estilo II, sendo tanto comum a imagens daquela espécie, como mantendo 

afinidades com as de quadrúpedes de outras espécies, datáveis no 

Gravetense Superior e, sobretudo, no Solutrense Antigo. 

O cavalo da rocha 155 de Fratel, atribuído ao Epipaleolítico, 

embora contenha aspectos dimensionais e morfológicos que a 

aproximam dos seus antepassados próximos do Magdalenense, conforme 

julgamos ter demonstrado (Gomes e Cardoso, 1989), oferece diferente 

linguagem estilística, a que se tem chamado subnaturalista. 

De menores dimensões, de estilo estilizado dinâmico e atribuídos 

ao Neolítico, surgem alguns equídeos, em movimento e perspectiva, com 

os corpos preenchidos por picotados (rochas 42 de São Simão, 24 de 

Fratel, 10 de Chão da Velha Jusante). Um daqueles, da rocha 24 de 

Fratel, exibe altas crinas radiadas, cuja interpretação ligada aos mitos 

solares com os quais os equídeos andam, por vezes, associados, parece 

pertinente e deve ser explorada. 

Por fim, surgem, no Neolítico Final e durante as Idades dos 

Metais, zoomorfos esquemáticos, do tipo pectiforme, que apesar de 

representarem quadrúpedes podem, ou não, figurar equídeos. 
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Os três primeiros períodos pós-paleolíticos da arte do Vale do 

Tejo encontram paralelo na evolução da arte levantina, pelo que optámos 

por conferir-lhes denominações semelhantes às que E. Ripoll Perelló 

(1968, p. 180) atribuiu à sua sistematização daquelas manifestações, 

baseado sobretudo nas observações de H. Breuil e nas suas próprias do 

friso de Minateda, contando com os seguintes etapas: fase naturalista 

com um primeiro período (toros da Albarracín) e um segundo período 

(veados da Calapatá); fase estilizada estática; fase estilizada dinâmica e 

fase de transição para a arte esquemática; arte esquemática. 

 

VI.8.1. ,ATURALISMO CO,VE,CIO,ADO 

Talvez mais por comodidade de expressão do que por investigação 

conducente a denominação assertiva, tem-se considerado a arte parietal e 

móvel do Paleolítico Superior como naturalista. No entanto, conforme 

hoje é universalmente reconhecido, aquelas manifestações foram 

enformadas por convencionalismos estilísticos, com correspondência 

geográfico-cultural. Para H. Breuil (1952), baseado nas estratigrafias, 

variações técnicas e aspectos como a monocromia e a policromia, ou a 

profundidade e características dos traços gravados, a arte paleolítica 

integrava dois grandes círculos independentes e diacrónicos; um 

Aurinhaco-Perigordense e o outro Solutrense-Magdalenense.  

Quase decorridas duas décadas sobre aquela publicação seminal 

(1971), A. Leroi-Gourhan na sua obra magistral (1973a), propõe 

evolução crono-estilística da arte paleolítica em quatro grandes etapas 

sucessivas, esteando-se, sobretudo, nos aspectos formais e nos 

convencionalismos de ordem estilística. 

Ambos autores citados partem da premissa assente no 

crescimento orgânico da arte, entendida como nascida com formas 

rudimentares, algo imprecisas, desenvolvendo-se em direcção à 

reprodução da realidade anatómica para, nos finais do Pleistocénico, 

surgirem os detalhes e pormenores, as proporções correctas, tal como a 

representação da perspectiva e do movimento, acompanhada pela 

policromia, ou seja, o naturalismo. 

Segundo A. Leroi-Gourhan (1973a, pp. 114, 135, 149), as 

grandes grutas-santuário surgiram no seu Período II, principalmente 

durante o Solutrense, sucedendo aos santuários de entrada, embora as 

manifestações artísticas tenham chegado às zonas profundas das 

cavidades subterrâneas apenas no Magdalenense, sendo excepção, entre 

outras, grutas como Chauvet, Pech-Merle, El Castilho e La Pasièga. 

As atribuições crono-estilísticas de A. Leroi-Gourhan e, 

principalmente, a tese que a arte do Paleolítico Superior teria, tal como a 

linguagem humana, começado por balbúcios, com os contornos simples e 

signos de iconografia sintética ou seja evoluindo de formas mais simples 

para outras mais complexas, não correspondia aos achados ocorridos em 

1931, em Vogelhaerd, no Sul da Alemanha, de imagem antropomorfa e 

de duas zoomórficas esculpidas em marfim e datadas, por radiocarbono, 

em cerca de 30.000 a.C. (Riek, 1932-33; Marshack, 1976, pp. 274, 275). 

Este aspecto encontra paralelos nas representações esculpidas femininas 

aurinhacenses e gravetenses. Mais tarde, o excepcional acervo 

iconográfico da gruta Chauvet, onde algumas pinturas foram datadas por 

14C, veio confirmar que, nos primórdios do Paleolítico Superior, existia 

uma arte perfeitamente formada, que se aproximava da realidade visual, 

recorrendo à policromia e à simulação da perspectiva e do movimento, 

colocando decididamente em causa o evolucionismo das formas simples 

para as complexas. 

 

VI.8.2. SUB,ATURALISMO 

As características do chamado estilo subnaturalista na arte pré-histórica 

europeia devem a sua definição principalmente a E. Anati, quem melhor 

abordou este aspecto de uma arte de transição, entre as produções 
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próprias das sociedades de caçadores do Paleolítico Superior e de 

caçadores-recolectores dos inícios do Holocénico, estudando-a em 

diversos trabalhos e, até, dedicando-lhe alguns de carácter monográfico. 

E. Ripoll Perelló (1968, p. 166), aceitou o “parentesco” entre os 

zoomorfos das primeiras fases levantinas e os da arte paleolítica, tocando 

na problemática da continuidade da arte animalista nos primeiros tempos 

pós-paleolíticos. 

Deve-se ao abade H. Breuil, não só incomensuráveis contributos 

relativos à descoberta e estudo da arte parietal pré-histórica, de que foi 

principal pioneiro, como a formação de muitos modelos e conceitos 

ainda hoje úteis mas, também outros que o avanço inexorável daquela 

área da ciência têm vindo a reformular ou, até, a liminarmente refutar. 

Um de tais modelos, sustentado por A. Leroi-Gourhan (1973a, 

pp. 156, 158, 159), respeitava ao fim da “grande arte quaternária,” 

considerando que o seu término coincidia com o da última glaciação 

(Würm) e a que correspondia um quase ermamento da Europa 

Meridional, ou a “dissolução das unidades culturais”, nas palavras do 

autor acima citado, dado acreditar que os caçadores, ditos especializados 

do Magdalenense, teriam emigrado, seguindo a fauna fria, 

designadamente os rebanhos de renas de que alguns de facto em parte 

dependiam, acompanhando o recuo das calotes glaciares para zonas 

setentrionais, onde haveriam de estabilizar. Todavia, H. Obermaier (1917, 

p. 27), ainda nos inícios do século XX, indicava a arte “naturalista” do 

Maglemosence (Escandinávia) como “sobrevivências da idade 

paleolítica”. 

Considerou-se, desde meados da centúria passada, que a arte 

árctica, própria de sociedades de caçadores-recolectores (hunter’s art) 

constituiria epifenómeno de continuidade da arte dita da Idade do Gelo. A 

explicação residia na referida deslocação das populações paleolíticas, 

embora a realização apenas de gravuras e a sua localização, ao ar livre e 

não no interior de cavidades subterrâneas, marcasse desde logo grandes 

diferenças em relação à arte paleolítica, tida genericamente como uma 

“arte das cavernas.”. Esta foi a tese defendida por H. Kühn (1956, pp. 82, 

219) ou A. Lommel (1967, pp. 129-133), entre outros autores, para a 

origem da arte escandinava e da Sibéria, que A. Laming-Emperaire 

(1962, p. 35) também não afastou. Contudo, A. Leroi-Gourhan (1973a,  

p. 159) encontrou dificuldades em demonstrar a ligação da arte ao ar livre 

da Escandinávia, Finlândia e Carélia, com a arte paleolítica franco-

cantábrica, devido à localização, a aspectos estilísticos e desempenho 

social que considera “muito discreto”. Outra hipótese daquele mesmo 

autor reconhecia o “resvalar” das figuras magdalenenses para um 

esquematismo, que chegaria a representar os diferentes sujeitos por 

manchas circulares alinhadas, linhas denteadas ou barras, referindo-se 

aos seixos pintados ou gravados do Azilense (Leroi-Gourhan, 1973a,   

pp. 158, 159). 

H. Breuil (1952, p. 40) refere, brevemente, o que entendeu 

constituir excepção de continuidade, relativa à “Espanha Oriental” (arte 

levantina), nos seguintes termos: “Há muito tempo, tendo analisado a 

rocha pintada de Minateda (Albacete), tinha exprimido o pensamento 

que, nas numerosas camadas pictóricas que se sucederam, cerca de um 

terço das mais recentes testemunham um abastardamento progressivo 

terminando numa arte mesolítica degenerada, passando mesmo 

finalmente ao 'eolítico.” 

Contribuíram para o contexto científico referido, o quase 

desconhecimento de arte do Paleolítico Superior ao ar livre, que se viria a 

revelar apenas nos finais do século XX, sobretudo com a descoberta das 

gravuras de Foz Côa e de Siega Verde, como o facto de se ignorar a 

existência de arte epipaleolítica, para além da escandinava, cujos 

trabalhos mais recuados se devem a G. Gjessing (1936), até às propostas 

teóricas e descobertas de E. Anati (1968; 1972a; 1974; 1982). 

Até então, aquele modelo inicial encontrava-se difundido entre 

investigadores como F. Jordá Cerdá (1964a, p. 79), a quem se deve uma 
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bem contextualizada evolução, tanto do ponto de vista artístico como 

material, da arte quaternária em quatro ciclos (Aurinhacense-

Perigordense; Solutrense; Magdalenense Inferior; Magdalenense 

Superior-Azilense), e que escreveria sobre o fim da arte paleolítica: “A 

forma artística perde corporalidade e a arte minimiza-se, para 

transformar-se em arte decorativa ou em forma geométrica. A grande 

caça parece que emigra para as terras nórdicas, e nesta emigração 

desapareceram as ideias motrizes da grande arte parietal paleolítica.” 

Na mesma data P. Graziosi (1964), com quem em Itália tivemos o 

privilégio de privar e de falarmos sobre a cronologia epipaleolítica de 

gravuras do Vale do Tejo, para além de continuar a defender duas grandes 

províncias para a arte paleolítica europeia, a franco-cantábrica e a 

mediterrânea, esta correspondendo a arte zoomórfica mais estilizada que 

a primeira e de carácter geométrico, apresentava panorama inovador, 

admitindo pervivências e continuidades, pensamento que viria a 

influenciar autores que então estudavam a arte levantina, a do Noroeste 

Peninsular e a dos Alpes Italianos, como M. Almagro Basch, E. Ripoll 

Perelló, A. Beltrán e, sobretudo, E. Anati. 

O texto de Graziosi (1964, p. 42) é claro: “ Parece que, ao 

contrário da arte franco-cantábrica que vai bruscamente desaparecer no 

fim do Paleolítico não deixando talvez - mas isto é muito incerto – que 

alguns reflexos na arte escandinava, a arte mediterrânea vai prolongar 

as suas duas expressões artísticas, naturalista e esquemática, bem para 

lá das fronteiras paleolíticas. Com efeito, não há, por exemplo, qualquer 

dúvida sobre o facto que os pectiformes paleolíticos de Romanelli sejam, 

como já o dissemos, os mesmos que aqueles do Azilense e do 'eolítico 

da arte rupestre espanhola e que as gregas paleolíticas de Polesini sejam 

as mesmas que aquelas de idades bem mais tardias. É portanto um facto 

que o esquematismo e o geometrismo paleolíticos mediterrânicos vão 

prolongar-se muito tempo ao longo de idades sucessivas. E também a 

expressão naturalista da arte mediterrânea parece seguir a mesma via. 

Com efeito, a datação por radiocarbono para uma gravura de bovídeo 

sobre pedra, encontrada no nível pré-cerâmico da gruta de Levanzo, e 

que pode ser sincronizada com as gravuras parietais da mesma gruta, 

deu uma idade de 9694 anos ± 910. Isto quer dizer que já ultrapassámos 

os limites comummente atribuídos ao Paleolítico, apesar das indústrias 

do Levanzo serem de tipo Paleolítico Superior ou melhor Epipaleolítico. 

Tudo isto demonstra que a arte naturalista mediterrânea continuou a 

desenvolver-se depois do fim da arte franco-cantábrica.” 

À arte epipaleolítica subnaturalista ou das últimas sociedades de 

caçadores-recolectores da Europa, dedicou E. Anati importante artigo 

onde reconheceu a sua existência na Península Ibérica, nomeadamente no 

Levante e no Noroeste Peninsular, concluindo sobre a presença de mais 

de uma fase artística para o estilo subnaturalista daquele último ciclo e 

sobre a sua longa duração (Anati, 1974, pp. 78, 79). Mais tarde, incluirá 

em outros trabalhos referências aos animais de estilo subnaturalista do 

Vale do Tejo, que data nos VII-VI milénios a.C. (Anati, 2003, p.182). 

No que concerne à arte subnaturalista de Valcamónica, E. Anati 

(2002, p. 41) atribuiu-a ao seu período Proto-Camuno, considerando 

ulteriormente tratar-se de arte de “tipo paleolítico retardado e decadente, 

de um grupo marginal que continuou quase devido à inércia no período 

Mesolítico a tradição do Paleolítico de modo desorgânico”. 

Quando nos finais de 1972 iniciámos a nossa colaboração nos 

trabalhos de levantamento e estudo da arte rupestre do Vale do Tejo, 

verificámos que existiam em Fratel, Cachão do Algarve e Lomba da 

Barca, grandes representações de cervídeos, de caprinos, de um cavalo e 

de um touro, que lembravam, pela temática, o estilo e as dimensões, a 

arte dos últimos caçadores do Paleolítico Superior. A mais importante 

rocha com aquelas figurações era a 155 de Fratel, em forma de grande 

mesa sobrelevada em relação ao enorme caos de blocos de xisto que a 

rodeava, encontrando-se afastada do leito normal do rio. Oferece cinco 

veados, três cabeças deste mesmo quadrúpede, um cavalo e alguns 
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esboços ou animais incompletos, que ocupam a zona do suporte voltada 

para a água, sem aparente composição. Mostram realização cuidada, 

sendo os contornos e o interior profundamente incisos por percussão e, 

em alguns casos, regularizados por abrasão, com os pormenores 

anatómicos admiravelmente reproduzidos, sobretudo nas cabeças. Estas 

são figuradas de perfil embora as armações, de forma oval, tal como os 

quartos traseiros de alguns destes animais estejam em perspectiva sendo, 

por vezes, tal como os pescoços, preenchidos por picotagem. As linhas 

cérvico-dorsais são ligeiramente ondulantes e o desenho dos corpos é 

elegante. As pernas são lineares e todos os animais foram representados 

como que em pose, na atitude também denominada por “movimento 

congelado”, outra característica própria das imagens que temos vindo a 

referir e que podemos classificar como integrando o estilo subnaturalista. 

A maioria dos zoomorfos subnaturalistas do Vale do Tejo, mostra 

os corpos segmentados, por espécie de reticula irregular, talvez indicando 

os órgãos internos (no estilo raio-X de alguns autores). Por vezes, 

observa-se uma linha, a “linha da vida” que, partindo da boca, passa pela 

zona do coração e dos pulmões, atingindo o sexo. 

Em visita, que ajudámos a promover e que teve lugar em 1974,  

E. Anati confirmava a presença de características técnicas e 

morfoestilísticas, nas grandes figurações zoomórficas do Vale do Tejo, 

permitindo integrá-las no estilo subnaturalista e atribuí-las aos primeiros 

tempos holocénicos (Anati, 1975, pp. 157, 158, fig. 76). 

A arte subnaturalista, de clara filiação quaternária, é própria dos 

grupos de caçadores-recolectores que prolongariam, em tempos pós-

glaciares, economia e concepção figurativa de origem paleolítica. 

Achados de gravuras rupestres paleolíticas ao ar livre, devem 

preencher aspectos da problemática que respeita aos antecedentes dos 

complexos artísticos pós-pleistocénicos e a descoberta de vestígios de 

acampamentos, do Paleolítico Superior e do Epipaleolítica, na zona de 

Ródão, pode bem ajudar a integrar, em termos de testemunhos da cultura 

material, aquela grande primeira etapa artística do Vale do Tejo. 

 

VI.8.3. SEMI-,ATURALISMO 

A difusão do conceito estilístico de semi-naturalismo, para a arte rupestre 

da Península Ibérica, deve-se, sobretudo, a P. Bosch Gimpera (1965,    

pp. 116-118), tendo primitivamente como objectivo classificar imagens 

pintadas, tanto da arte levantina como de outras zonas, atribuídas ao 

Mesolítico e ao Neolítico, e, até, da arte megalítica. Todavia, aquele 

termo tinha sido anteriormente usado por H. Kühn (1956, p. 99) para 

classificar, na arte do Levante, formas, antropomórficas e zoomórficas, 

ainda próximas das naturais, mas com alguma estilização, não 

alcançando as características da arte esquemática. 

Também E. Anati (1960, pp. 695, 698) reconheceu, na arte 

levantina, pinturas que ofereciam características específicas, 

diferenciadoras das subnaturalistas, como das esquemáticas, e que 

denominou semi-naturalistas, dando como exemplo mais significativo as 

de Villar del Humo, el Mortero, Cueva de Doña Clotilde, algumas de 

Valltorta e de Minateda, datáveis no Neolítico e nas Idades dos Metais, 

seguindo de perto, neste aspecto, a obra do investigador alemão acima 

citado. 

O semi-naturalismo, conforme também o entendemos, aplica-se a 

imagens antropomórficas ou zoomórficas, em que os contornos e os 

pormenores anatómicos estão simplificados, em relação à arte naturalista 

convencionada, do Paleolítico Superior, ou à arte subnaturalista, do 

Epipaleolítico, ambas mais antigas. 

O semi-naturalismo pode, no entanto, tentar representar 

volumetrias, perspectivas e movimentos, embora tendencialmente as 

imagens sejam estáticas. 
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Para Bosch-Gimpera seriam semi-naturalistas as figuras pintadas 

dos abrigos de Laguna de la Janda (Cádiz), Boniche (Cuenca), Canforos 

de Peñarrubia (Jaén) a que, segundo A. Beltrán (1981, p. 190), haveria de 

somar-se as de Las Batuecas, El Zarzalón, Cerro Rabanero, na serra 

Morena, ou da Cueva de Doña Clotilde (Albarracín) e Dos Aguas 

(Valência), tidas, no geral, por integrarem a Região Levantina. Uma fase 

avançada dentro de semi-naturalismo integraria pinturas de Valdejunco 

(Arronches) ou da Orca dos Juncais e de outros monumentos megalíticos 

portugueses do IV milénio a.C.  

O semi-naturalismo encontra-se expressado na arte rupestre do 

Vale do Tejo, através do que denominámos, na esteira de E. Ripoll 

Perelló para a arte levantina e de E. Anati para a arte do Noroeste 

Peninsular, estilo estilizado dinâmico. 

Aquele segundo autor (Anati, 1968d, p. 214) explica, em síntese, 

as causas que o conduziram a seguir a terminologia do primeiro: “(…) no 

Levante e na Galiza a técnica é diferente, mas o conceito figurativo de 

base mostra fortes semelhanças entre a fase estilizada dinâmica do 

Levante, a fase estilizada dinâmica da arte rupestre galega, e as pinturas 

megalíticas sub-realistas do 'orte de Portugal. As semelhanças 

figurativas, nestes casos parecem ser mais que uma coincidência, e 

provavelmente reflectem afinidades culturais e psicológicas de grupos 

humanos que viviam na Península Ibérica pouco mais ou menos no 

mesmo período”. 

Anati (1968d, p. 214) também reconheceu o facto de as figuras 

zoomórficas da arte levantina corresponderem melhor à proximidade 

com a realidade que as figurações antropomórficas, sendo estas mais 

esquemáticas, característica que igualmente se aplica à arte do Vale do 

Tejo. 

Importa relevar a notável identidade entre algumas figurações 

semi-naturalistas da arte megalítica pintada, dos dólmenes da Região de 

Viseu (Juncais, Tanque, Lobagueira, Arquinha da Moura) com imagens 

da arte tagana, embora àquelas se associem, não raro, a figuras 

esquemáticas, sobretudo antropomórficas. 

 

VI.8.4. ESQUEMATISMO 

O esquematismo não deve ser entendido como degeneração ou 

decadência do naturalismo ou do semi-naturalismo, paleolítico ou 

epipaleolítico e neolítico, conforme foi entendido por diversas autores 

pioneiros, mas sim como um conceito figurativo diferente daqueles, onde 

não interessou reproduzir o realismo formal ou óptico, mas sempre algo 

convencional. 

As representações, de seres vivos, de objectos ou de construções, 

foram, na arte esquemática, reduzidas às formas essenciais, a imagens 

sintéticas, despojadas de pormenores, conservando apenas os elementos 

considerados principais, mas que permitem o seu reconhecimento. Não 

obstante a economia de detalhes, no esquematismo, aquela não deve 

impedir a retenção do poder essencial das imagens. 

As figurações ditas realistas, pré-históricas, que tentam a 

reprodução da natureza, embora sempre circunscritas aos 

convencionalismos estilísticos, não evoluíram a partir de formas 

sintéticas, tal como o esquematismo, na sua grande maioria das vezes, 

não é decorrente daquelas primeiras. São duas realidades com origens 

diferentes, a segunda melhor reflectindo o pensamento conceptual e a 

capacidade de abstracção, faculdades especificamente humanas (Boas, 

1996, p. 331). 

As imagens esquemáticas traduzem, sobretudo, conceitos. Elas 

são, em geral, estáticas, mas podem testemunhar comportamentos 

variados, denunciando rico mundo simbólico e são, principalmente, 

próprias de sociedades pré-históricas, de recolectores tardios 

(mesolíticos) ou possuindo economia de produção de alimentos 

(sociedades agro-pastoris, de metalurgistas e complexas). Importa, no 
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entanto, não esquecer que o esquematismo remonta, pelo menos, aos 

inícios do Paleolítico Superior, embora a opção pela exclusividade de tais 

imagens seja, conforme referimos, bem mais tardia. Uma das suas 

expressões mais recuadas são as pinturas, sobre blocos de calcarenito da 

Gruta de Fumane, datadas no Aurinhacense (Broglio e Dalmeri, 2005). 

Conforme descreveu F. Boas (1996, p. 81), diversas tribos de 

índios brasileiros usavam, e ainda hoje usam, motivos perfeitamente 

geométricos em diversas ornamentações, constituídas por bandas de 

triângulos e de losangos, que para os seus autores representam peixes, 

morcegos, abelhas ou outros animais, embora tais formas não possuam 

relação aparente, pelo menos na concepção ocidental, com as imagens 

daqueles. 

A. Leroi-Gourhan (1984a, p. 605), chamou a atenção para o facto 

de a Etnologia mostrar que o nível de abstracção de determinado sistema 

simbólico poder, em etnias geograficamente próximas, evidenciar 

diferenças importantes, o mesmo ocorrendo no seio de sociedade, onde 

os códigos simbólicos e as formas que lhes dão corpo são apenas do 

conhecimento de grupo restrito e alheios à restante comunidade. 

O termo arte esquemática é, pois, convencional, dependendo de 

conceitos actuais e não sendo, portanto, exclusivo de determinada idade 

ou momento histórico. 

A identidade formal que encontramos em figuras esquemáticas de 

regiões culturalmente díspares e, por vezes até em diferentes continentes, 

conduz à explicação que F. Boas (1996, p. XVI) nos legou, reconhecendo 

que “(…) existem condições dinâmicas baseadas no meio, em factores 

fisiológicos, psicológicos e sociais, que podem dar origem a processos 

culturais similares em diferentes partes do mundo”. São tais factores que 

estabelecem as condições do desenvolvimento estilístico. 

O esquematismo originou códigos complexos, tendo em vista o 

seu reconhecimento e significado, aspecto importante na 

conceptualização/interpretação do mundo dos antepassados, de 

divindades ou de seres sobrenaturais, pois o realismo figurativo constitui 

óbice à criatividade, impondo-lhe os limites da realidade óptica e não se 

adapta à representação imaginada do transcendente. 

A. Lommel (1967, p. 149) chegou a admitir que o processo de 

abstracção e esquematização em arte deve ser atribuído ao xamanismo, 

devido ao facto de essencialmente representar seres pertencentes ao 

mundo espiritual. 

Segundo M. Gimbutas (1989, p. 139), as figurações rupestres 

esquemáticas, tanto antropomórficas, como zoomórficas ou geométricas, 

constituiriam, normalmente, “(…) símbolos de fertilidade, de potência, 

abundância e multiplicação, relacionados com a perpetuação da vida e a 

preservação das forças vitais, constantemente ameaçadas pela morte.”  

Na arte esquemática, pintada ou gravada, muitas das vezes um 

simples traço vertical, representa a cabeça o tórax, o abdómen e ainda, 

em alguns casos, o sexo de antropomorfos masculinos. 

Ao esquematismo de antropomorfos e de zoomorfos associam-se, 

não raro, representações de artefactos e, esporadicamente, de estruturas, 

mas, sobretudo, reportório iconográfico de tipo geométrico, 

designadamente pontos, barras, círculos simples ou com ponto central, 

conjuntos de círculos concêntricos, espirais, semicírculos, arciformes, por 

vezes constituindo grupos, etc… 

Aquele acervo figurativo tanto se encontra gravado em 

superfícies ao ar livre, como tem como suporte as paredes de abrigos ou 

elementos arquitectónicos de construções megalíticas (dólmenes e 

menires) ou ulteriores (tholoi, tampas de cistas, estelas), onde surge 

gravado ou pintado, mas também associando ambas técnicas de 

representação. 

Imagens pintadas em abrigos com arte esquemática da Península 

Ibérica, foram classificadas como petroglifoides, dado possuirem forma 

geométrica e sobretudo aspecto circular, conotando-as com figuras 
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comuns em muitos conjuntos de arte rupestre gravada ao ar livre (Acosta, 

1968, pp. 117-121). 

Para Eduardo Ripoll Perelló (1968, p. 167), que foi sem dúvida 

um dos grandes conhecedores da arte rupestre peninsular, a arte 

esquemática era “própria da Idade do Bronze”, resultando sobretudo da 

evolução final da arte levantina, dada a notória tendência para a 

estilização e os convencionalismos que mostram as suas imagens mais 

tardias, embora integrando contributos, espirituais e religiosos, exógenos 

que, decididamente, conduziriam ao simbolismo e a linguagem 

ideogramática, deixando-nos expressado que “(…) a ampla difusão da 

arte esquemática é paralela à expansão de umas ideias religiosas que 

não duvidamos em relacionar com a cultura dolménica mediterrânea e 

as suas longínquas raízes orientais, e com os seus portadores, os 

prospectores de metais”. O mesmo autor especifica tais origens 

escrevendo: “(…) as indumentárias, as danças agrícolas e fálicas –  e 

crenças que caberia juntar os rituais guerreiros, como por exemplo a 

conhecida cena de Morella la Vella –, poderiam sem dificuldade ser 

atribuídos ao substrato neolítico circummediterrâneo, o que explicaria 

as suas analogias, sejam anteriores, contemporâneas ou posteriores, com 

as áreas culturais anatólica e creto-micénica.”. Em seguida haveria de 

sublinhar a importância da Andaluzia como “foco difusor da corrente 

espiritual que acompanha a civilização megalítica” (Ripoll Perelló, 

1968, p. 190) e defender a presença de grandes províncias artísticas 

peninsulares pós-paleolíticas, inter-relacionadas mas possuindo evolução 

interna própria (Ripoll Perelló, 1968, pp. 165, 170).  

Mais tarde E. Ripoll Perelló (1983, p. 32), haveria de repetir o 

modelo primeiramente por ele proposto, embora com algumas matizes, 

ao escrever: “(…) a arte esquemática originou-se no Sudeste para 

estender-se primeiro até à região do Estreito, logo ocupou a Serra 

Morena, ao mesmo tempo que as montanhas levantinas e, mais tarde, 

estendeu-se ao resto da Península. Penso que a arte esquemática deve 

ser explicada como a soma de uma tendência estilística da arte levantina 

final ao acentuar a estilização e adoptar um certo convencionalismo e 

pela chegada de umas influências exteriores, seguramente religiosas, que 

facilitam a passagem para um simbolismo que se expressa, às vezes, por 

verdadeiros ideogramas.” E insistiria: “(…) a ampla difusão da Arte 

Esquemática é paralela à expansão do Eneolítico que não duvidamos em 

relacionar com a cultura megalítica mediterrânea e as suas raízes 

orientais e com os seus portadores, os prospectores de metais”. 

Segundo o mesmo autor aqueles seriam “provavelmente 

chegados do Mediterrâneo Oriental”, enquanto a arte esquemática, 

embora com raízes no Paleolítico Superior, alcançaria a Idade do Ferro 

(Ripoll Perelló, 1983, p. 35). 

Para A. Beltrán (1968, p.72; 1981, pp. 187, 188; 1983, pp. 39, 40; 

1986c, pp. 22-25) a arte esquemática peninsular “(…) responde à 

introdução de novas ideias religiosas e funerárias e a uma concepção 

distinta da vida, nascida da revolução metalúrgica”. Ela seria 

principalmente de origem forânea, procedente do Mediterrâneo Oriental 

e do Próximo Oriente, não sendo, portanto, derivada da evolução da arte 

levantina, mas sim a consequência de contributos ocorridos durante o 

Calcolítico, resultantes da “(…) aportação  de novas ideias e de uma 

mudança radical de mentalidade, em que não somente se produz uma 

tendência esquematizante de sentido artístico, senão também a 

introdução de novos símbolos (ídolos oculados, homens «abetos», 

«ancoriformes») e abstracções que podem ir desde a representação de 

simples pontos e traços até signos astrais (sóis, estrelas), fenómenos 

intelectualizados (linhas de chuva, meandros de correntes de água, 

círculos concêntricos e espirais, labirintos de princípio e fim ou vida e 

morte, raios solares), e outros que resultam incompreensíveis ao não 

podermos subrogar na mente de quem os realizou e conhecia 

perfeitamente o seu significado”. E adiante, o mesmo autor interpreta 

tanto as pinturas da gruta de Porto Badisco (Otranto, Itália), como as da 
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Grotta Scripta de Olmetta du Cap (Córsega), como pontos de apoio da 

corrente que, no IV milénio a.C., foi responsável pela difusão da arte 

esquemática a partir do Próximo Oriente e que alcançaria a Península 

Ibérica, integrando a expansão da metalurgia do cobre e protagonizando 

profundas mudanças culturais (Beltrán, 1981, p. 194). 

Ainda para aquele investigador (Beltrán, 1981, p. 188), a arte 

esquemática penetraria nas zonas com arte levantina e encontraria nas 

regiões meridionais e ocidentais da Península Ibérica a arte megalítica, tal 

como atingiria os petróglifos do Noroeste Peninsular. 

Apesar do distanciamento geográfico e cultural existente entre a 

Península Ibérica e a Península Itálica, embora se saiba da remota 

circulação de matérias-primas, de artefactos e, sobretudo, de ideias, não 

deixa de ser surpreendente encontrarmos, na iconografia da gruta de 

Porto Badisco (inícios do IV milénio a.C.), grande identidade entre a sua 

gramática simbólica e a da arte esquemática peninsular, nomeadamente 

com o acervo artístico do Vale do Tejo. 

Além das cenas de caça, que ali associam homens providos de 

pequenos arcos e cervídeos, observam-se antropomorfos bitriangulares, 

idoliformes, colubrídeos, imagens solares, isoladas ou associadas em 

pares, também pares de báculos, espirais, círculos, manchas de 

pontuações e outras imagens, não raro constituindo composições, ainda 

possuindo flagrantes semelhanças morfológicas e temáticas, com a arte 

tagana (Graziosi, 1980). 

Para Pilar Acosta (1984, pp. 33, 35), a arte esquemática 

peninsular constituiria simbiose entre a herança figurativa pós-paleolítica, 

em grande parte da arte levantina, com contributos próximo-orientais e 

provindos do Sudoeste Europeu, em tempos de neolitização (V milénio 

a.C.). Todavia, o seu grande desenvolvimento teria, para a autora citada, 

ocorrido durante o Calcolítico, defendendo a significativa importância da 

comparação iconográfica, tanto em termos cronológicos como 

simbólicos, com artefactos e representações patentes naqueles, sobretudo 

quando se encontram nas mesmas zonas geográficas ambos tipos de 

manifestações, ou seja, a arte móvel e a rupestre. 

A evolução da arte naturalista paleolítica para a abstracta, das 

Idades dos Metais, na Escandinávia, Levante Espanhol e África, tinha 

sido, embora de maneira sintética, abordada por H. Kühn (1956, p.82). 

A notória difusão da arte esquemática na Península Ibérica, 

mostrando diferentes técnicas, sobre suportes e monumentos variados, a 

partir do Neolítico, conduziu à aceitação de que ela traduzia grande 

unidade conceptual, abrangendo diferentes zonas geográficas, durante 

longo tempo (Bueno Ramírez e Balbín Behrmann, 2000, p. 346). 

Os autores acima citados insistem na continuidade da arte 

esquemática, megalítica, do Neolítico até ao Calcolítico (Bueno Ramírez 

e Balbín Behrmann, 2000, p. 375), importando entender se essa 

continuidade reflecte a pervivência das crenças religiosas, das estruturas 

sociais, económicas e da ideologia, o que levaria a negar a evolução 

cultural reconhecidamente acentuada entre aquelas Idades, ou se 

estaríamos perante recorrências formais servidas por diferentes contextos 

semânticos. 

As serpentes de Rouffignac são formalmente idênticas às do Vale 

do Tejo ou às do Noroeste Peninsular mas, por certo, que em termos 

simbólicos correspondem a discursos bem diferentes, tal como as 

pirâmides do Egipto e da América Central só têm em comum o facto de 

serem pouco mais do que construções com formas semelhante. Em 

trabalho ulterior, os autores acima citados (Bueno Ramírez e Balbín 

Behrmann, 2006a, p. 99), atribuem a arte esquemática ibérica à “trama 

ideológica dos primeiros grupos produtores”, com cronologia anterior ao 

V milénio a.C., defendendo tratar-se de “fenómeno exclusivamente 

mediterrâneo”, aspecto que as grafias rupestres da Escandinávia ou do 

Norte da Alemanha não demonstram. 

Na arte do Vale do Tejo o esquematismo surge sobretudo com o 

período meridional (finais do Neolítico e Calcolítico), observando-se 
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imagens reduzidas às formas estruturais, despojadas de características 

individualizadoras e adoptando-se soluções geometrizantes, perdendo 

volume, perspectiva ou movimento e, quando associadas, o sentido 

cenográfico. Eles surgem isoladas ou constituindo grupos de apenas dois 

ou três elementos, mais sugerindo formarem associações de signos, 

esquecido o sentido realista das formas, para se reduzirem a 

representações sintéticas, mas precisas, de ideias ou de conceitos 

(Gomes, 1983a). 

 

VI.8.5. GEOMETRISMO 

Enquanto do naturalismo convencionado ao esquematismo se 

reconhecem antropomorfos, zoomorfos e artefactos (pictogramas), as 

últimas fases da arte do Vale do Tejo são constituídas, quase 

exclusivamente, por ideogramas, cujo carácter geométrico, em termos de 

imagem, é evidente, como por psicogramas. 

De facto, os antropomorfos e os zoomorfos quase desaparecem 

nos períodos atlântico e dos círculos e linhas (períodos V e VI) da arte 

tagana, dando lugar a explosão de novas formas como as espirais ou os 

meandros e os conjuntos de círculos concêntricos, por vezes enormes, a 

círculos isolados ou associados, a semicírculos, ovais, quadrados, 

rectângulos, trapézios, etc… e às linhas que os unem ou envolvem como 

que reorganizando a iconografia pré-existente em grandes composições e, 

em alguns casos, chegando a constituir imagens de grandes serpentes ou 

com sugestão antropomórfica e, sobretudo, zoomórfica, de seres híbridos 

e fantásticos. 

E. Anati (1968d, p. 234) reconheceu período idêntico no Noroeste 

Peninsular que diz ser constituído por “(…) motivos não figurativos, entre 

os quais dominam dois: os círculos e as linhas, que surgem amiúde como 

dois temas em mútua relação; em união ou em conflito. A linha às vezes 

penetra no círculo, às vezes enlaça-o com outras figuras próximas, às 

vezes também os dois motivos unem-se e o seu conjunto forma uma 

figura única, vagamente antropomórfica”. 

As figuras de carácter geométrico, por mais se afastarem da 

realidade que nos rodeia, constituem as menos estudadas da arte rupestre, 

embora atinjam, em complexos artísticos rupestres de todos os 

continentes, percentagens elevadas, o mesmo acontecendo na arte tagana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

192 



 

 

 

Não encontrámos, junto às rochas decoradas do Vale do Tejo, quaisquer 

estruturas, não se tendo averiguado, através de sondagens ou de 

escavação da possível existência de deposições rituais, como de restos de 

artefactos ou de ecofactos. 

Escavações efectuadas junto de menires decorados, do Alto 

Alentejo e do Algarve, têm proporcionado algum espólio que, não raro, 

podemos interpretar como depósitos com função simbólica, constituídos 

por machados, enxós, fragmentos de cerâmica e, mais recorrentemente, 

por elementos dormentes e moventes de mós manuais. 

Ali se exumaram, ainda, artefactos, incisores e percutores, que 

terão servido ao afeiçoamento dos monólitos e à produção das gravuras 

que ostentam. 

Também reconhecemos estrutura negativa, de planta rectangular, 

ocupando a área central do conjunto de superfícies decoradas que 

constituem a estação rupestre da Alagoa (Tondela, Viseu) e cuja 

utilização, como depósito de água, deveria fazer parte das actividades 

sócio-religiosas que ocorriam no santuário que integra (Gomes e 

Monteiro, 1974-77a, pp. 148, 150, est. II-A). 

Recolhemos, recentemente, blocos e seixos de quartzo, tal como 

fragmentos de cerâmica e artefactos lascados, paleolíticos e 

epipaleolíticos, junto a rochas decoradas do Monte de Góios (Lanhelas). 

Escavações, efectuadas na Escócia, junto de rochas insculturadas, 

não só ofereceram percutores, talvez utilizadas na produção daquelas 

gravuras, como pavimentos de seixos de quartzo branco que, entre outras 

possíveis funções, assinalariam aquelas superfícies (Jones e O’Connor, 

2007). 

No deserto Mojave (Sally’s Rock Shelter, U.S.A.) foram 

colocados pequenos blocos de quartzo em torno de rochas decoradas, 

alguns dos quais tinham sido utilizados como percutores na produção de 

gravuras ali existentes, tendo-se igualmente encontrado seixos daquela 

mesma rocha entalados em fissuras, onde acompanhavam outras 

“oferendas” (contas, armaduras de flecha, etc…) (Lewis-Williams, 2003, 

p. 203). 

Possuímos testemunhos de deposições rituais em grutas, junto de 

manifestações artísticas, em pequenos nichos ou em fissuras das suas 

paredes, como as três lâminas de sílex, pintadas com ocre vermelho, de 

Lascaux, ou a lâmina de sílex igualmente pintada com ocre de Le 

Gabillou, a que podemos adicionar a deposição de concha fóssil pintada 

de vermelho, ossos, dente de urso, de buril e de outros artefactos de sílex, 

em fissuras de Les Trois-Frères, os ossos colocados em fissuras de 

Enlène ou cravados no chão de Chauvet, onde também foi descoberta 

zagaia na mesma posição e costela de urso enterrada em fractura de 

parede (Lewis-Williams, 2003, pp. 288, 289; Bégouën e Clottes, 1987, 

pp. 184, 185; Clottes, 2001, pp. 47-49). Na gruta Blanchard (Saint-

Marcel), encontraram-se zagaias e diversos artefactos de sílex nas 

fissuras horizontais das suas paredes (Leroi-Gourhan, 1973a, p. 128). 

Ainda em 1910 lapões sacrificavam ritualmente animais, diante 

de rocha com gravuras, em Seitjam, na península de Kola, segundo 

observações de Hallström (Kühn, 1956, p. 44). 

VI.9. OUTROS TESTEMU,HOS 
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Importa referir, no contexto da presente temática, a existência de 

bacias naturais, de contorno subcircular, em rochas decoradas do Vale do 

Tejo, capazes de reterem água, ou outros líquidos ali vertidos, durante 

vários dias. 

A rocha 129 de Fratel, enorme afloramento em forma de mesa, 

possuía, na sua zona mais alta, cavidade natural, de planta subcircular, 

medindo cerca de 0,30 m de diâmetro e 0,25 m de profundidade. 
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CAPÍTULO VII 
REPORTÓRIO ICO,OGRÁFICO – PICTOGRAMAS 
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Neste capítulo e no seguinte abordaremos aspectos da história, 

significado e uso das imagens detectadas na arte do Vale do Tejo. 

Tanto as representações antropomórficas como zoomórficas 

encontram-se fora da Natureza, desprovidas de paisagem envolvente, de 

cenário, de habitats naturais ou na esmagadora maioria dos casos de linha 

de terra, capaz de, pelo menos, conferir orientação explícita, constituindo 

signos elementares de linguagem simbólica ou metafórica. 

 

 

 

 

  

196 



 

 

 

As imagens que possuem como referência a forma humana, nas suas 

diversas variantes, auferiram desde sempre grande importância 

simbólica, que se detecta através das dimensões e da posição que 

ocupam, entre outros factores, mesmo quando não podemos compreender 

o seu significado. 

Apesar de corresponder a contexto algo mais tardio do que ao da 

presente investigação, parece-nos pertinente transcrevermos aspectos 

desta problemática, levantados por J.-P. Vernant (1993, p. 8). “Primeiro, 

embora os Gregos conhecessem todas as formas de figuração do 

sobrenatural – pedras brutas, obeliscos, pilares, objectos diversos, 

animais, máscaras – atribuíam um valor quase canónico à representação 

antropomórfica. Porquê? Que significados religiosos tem este privilégio 

concedido ao corpo humano como espelho das forças divinas, quais são 

os aspectos do deus que a figura do homem, mais do que qualquer outra, 

está vocacionada para traduzir? Em segundo lugar, a figuração humana 

do deus conduz, na Grécia, à passagem do símbolo a imagem. Os ídolos 

antropomórficos arcaicos não são imagens. 'ão nos oferecem o retrato 

de um deus.” 

Julgamos que grande parte das questões propostas residem no 

facto de o conhecido racionalismo grego procurar, no mundo real, a 

perfeição própria às divindades, pelo que o ser fisicamente mais 

completo e o único inteligente, complexo tanto nos afectos como nas 

emoções, é o Homem. 

Píndaro (Olympiques 2, I) considerou três categorias de seres 

superiores: os deuses, os heróis e os homens, a que Platão (Cratyle) 

juntou uma quarta, a dos demónios (Eliade, 1976, pp. 297, 460).  

Os heróis, também por vezes denominados semi-deuses, são 

personagens que em vida protagonizaram feitos ou façanhas, de carácter 

civilizacional ou bélico, por vezes desempenharam cargos político-

militares ou religiosos e o seu culto era sobretudo de carácter cívico. 

Eles são os antepassados fundadores de linhagens, de tribos ou, 

até, de estados e foram caracterizados por aspectos ou comportamentos 

singulares que revelaram a sua natureza sobre-humana (Brelich, 1958; 

Eliade, 1976, p. 313). 

As imagens antropomórficas são raras na arte paleolítica, 

tornando-se a sua presença recorrente apenas com as sociedades 

produtoras europeias, sob influência oriental e devido à antropização de 

entidades sagradas. Todavia, alguns autores têm defendido a origem 

autóctone da iconografia antropomórfica peninsular, designadamente 

quando oferece características inovadoras e específicas, conforme 

acontece na arte levantina (Ripoll Perelló, 1968, p. 166). 

De qualquer modo, o antropomorfismo religioso parece surgir, 

pelo menos com certa recorrência, quando o sagrado deixa de ser 

compreendido apenas como uma grande força imanente e a ideia de 

divindade foi associada à ideia de individualidade ou de personagem 

(Read, 1973, pp. 90, 91). Na perspectiva de R. Firth (1973, p. 230), o 

corpo humano, ou parte dele foi, em muitas mitologias, usado para 

simbolizar o poder de forças sobrenaturais. Por exemplo, nas mãos 

residem, segundo diversos autores, os elementos corporais mais 

expressivos, em termos simbólicos (Arnheim, 1982, p. 171). 

As representações do corpo humano mostram, articuladas entre 

si, particularidades, como a forma da cabeça, o aspecto e posição do 

VII.1. A,TROPOMORFOS – HUMA,OS, ESPÍRITOS OU 

DIVI,DADES 
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tronco e, sobretudo, dos membros, a presença e forma dos genitais ou dos 

seios, como a existência de vestes, adereços ou de armas ou, ainda, de 

posturas e atitudes, estáticas ou dinâmicas, correspondendo a situações 

diversas. 

Na arte do Vale do Tejo, os antropomorfos apresentam 

significativas variantes formais e comportamentais, desde o semi-

naturalismo ao esquematismo mais minimalista, e do dinamismo ao 

estaticismo ou da verticalidade da vida quotidiana à horizontalidade, 

própria do sono e da morte, como à inversão acrobática. 

As figurações antropomórficas são quase sempre mais sintéticas e 

idealizadas que as dos zoomorfos, o que também acontece em outros 

ciclos artísticos pré-históricos peninsulares, designadamente no Noroeste 

e na arte do Levante, conforme antes referimos (Kühn, 1956, p. 75; 

Beltrán, 1968, p. 41). No entanto, elas devem corresponder a entidades, 

com características conhecidas, conforme é próprio do pensamento 

mítico, e não a abstracções puras (Humphreys, 1978, pp. 269, 270). 

A maioria das representações antropomórficas, cujo género é 

reconhecível, correspondem a indivíduos do sexo masculino, sendo raras 

as do sexo feminino. Não obstante, são mais numerosas aquelas onde o 

sexo é indeterminável, talvez querendo indicar diferente condição para 

além de conotação com os dois géneros principais. 

A identificação dos dois géneros, importando às relações entre 

eles e ao seu desempenho simbólico no discurso iconográfico do Vale do 

Tejo fez-se, conforme habitualmente ocorre em arte rupestre, através do 

dimorfismo sexual, existindo casos em que o próprio sexo se encontra 

representado, sobretudo o falo tal como os seios de mulheres, sendo 

menos assertivas as identificações conseguidas através de adereços, 

vestuários, penteados ou actividades, problemática que se coloca        

para outros complexos artísticos pré-históricos (Beltrán, 1966, p. 90; 

Díaz-Andreu, 1998, pp. 40, 42), 

Diversos antropomorfos masculinos nus, de estilo semi-

naturalista, talvez correspondendo a representações de divindades, 

evidenciam itifalismo, reflectindo o exacerbamento da masculinidade, 

próprio das sociedades tribo-patriarcais, dominadas por homens de 

grande poder. 

Julgamos interessante comparar aquele último aspecto com o 

registo que J. D. Lewis-Williams (2002, p. 112) obteve entre os xamãs 

San, do Kalahari, ao dizerem que deus e a sua esposa são providos de 

órgãos sexuais grotescamente grandes. Por vezes possuem cornos e 

longos cabelos, aspectos que fazem fugir quem os vê. 

Crónicas do século XVII e a tradição indicam, que os xamãs 

lapões, como outros povos árcticos, desenvolviam as suas práticas rituais 

totalmente despidos, atingindo estados catalépticos e calor interior que 

lhes permitia resistir à severidade climática do ambiente que os rodeava 

(Eliade, 1982, p. 186). 

Lembramos que a nudez total foi, na Antiguidade, apanágio de 

heróis e de divindades, encontrando-se, em geral, excluída entre os 

simples mortais. Ela deve conotar-se com a pureza, a transe e a tentativa 

de alcançar estados primordiais, mas ainda com a sexualidade e a 

fecundidade. 

A observação recorrente de antropomorfos itifálicos, 

normalmente associados ao poder em sociedades patriarcais, onde a 

potência sexual constituiria sinal de vitalidade, força, saúde e domínio, 

deve ligar-se ao sobrenatural. A demonstração da excitação sexual ou de 

priapismo podem corresponder a estados de consciência alterada e ao 

sonho, sendo possível que tais representações constituam metáforas 

daqueles estados. Aliás, muitos xamãs, de diferentes continentes tinham, 

segundo D. Lewis-Williams (2003, p. 202), “reputação de serem 

particularmente viris”. 

A desproporção dimensional do sexo, dos pés e, em especial das 

mãos, em figuras antropomórficas, acentua, em nosso entender, o seu 
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estatuto sagrado, temática 

aspectos que reforçam aquela interpretação.

A posição e orientação do corpo ou apenas da cabeça, como dos 

membros, correspondem a acções e a simbolismos que integram o que 

podemos denominar por ritualização dos gestos.

A cabeça ou o rosto

encontrar-se dirigidas para pontos determinados, como o nascente, o 

poente ou o rio Tejo. 

Alguns gestos traduzem linguagem mística, designadamente 

aqueles em que participam os braços

ao longo do corpo, semi-erguidos, ou seja, levantados, na horizontal, à 

altura dos ombros e erguidos, diri

V ou paralelos entre si. 

Aquele comportamento, denominado 

interpretado como representando

nomeadamente, a tentativa de entrar em contacto com o mundo 

transcendente ou espiritual, como ainda de receber as forças astrais ou 

cósmicas. Os braços elevados e as mãos abertas, em direcção à abóbada 

celeste, encontram-se entre os gestos rituais mais divulgados pelas 

sociedades humanas de todas as épocas e latitudes, dada a reconhecida 

importância que aquele elemento teve, desde tempos remotos, na 

experiência religiosa. 

Antropomorfos dispostos horizontalmente ou in

relação a outras figuras, suas contemporâneas, têm sido interpretados 

 SS AL LB

antrop.  

semi-nat. 
1 1 1 

antrop. 

esquemáticos 
54 7 9 

Total 55 8 10

% 21,83 3,17 3,97

Antropomorfos do Vale do Tejo.

 que, no Vale do Tejo, surge associado a 

aspectos que reforçam aquela interpretação. 

A posição e orientação do corpo ou apenas da cabeça, como dos 

membros, correspondem a acções e a simbolismos que integram o que 

podemos denominar por ritualização dos gestos. 

A cabeça ou o rosto, este sempre figurado de frente, podem 

se dirigidas para pontos determinados, como o nascente, o 

os traduzem linguagem mística, designadamente 

aqueles em que participam os braços. Estes podem encontrar-se caídos, 

erguidos, ou seja, levantados, na horizontal, à 

altura dos ombros e erguidos, dirigidos para cima, apresentando forma de 

uele comportamento, denominado posição do orante, é 

interpretado como representando aspectos da vertente sócio-religiosa e, 

nomeadamente, a tentativa de entrar em contacto com o mundo 

transcendente ou espiritual, como ainda de receber as forças astrais ou 

cósmicas. Os braços elevados e as mãos abertas, em direcção à abóbada 

se entre os gestos rituais mais divulgados pelas 

sociedades humanas de todas as épocas e latitudes, dada a reconhecida 

importância que aquele elemento teve, desde tempos remotos, na 

Antropomorfos dispostos horizontalmente ou invertidos em 

relação a outras figuras, suas contemporâneas, têm sido interpretados 

LB CAL FIC F FR, CHVM CHVJ 

 4 - 9 - 1 2 

 32 3 80 - 7 3 

10 36 3 89 - 8 5 

3,97 14,29 1,19 35,32 - 3,17 1,98 

Antropomorfos do Vale do Tejo. 

como figurando cadáveres, representando acontecimentos dramáticos. 

Eles surgem raramente na arte do Vale do 

(rocha 195) e em Fratel (rocha 1133) e na arte

diferentes regiões da Península Ibérica (Acosta, 1968, pp. 164, 165,

fig. 55). Todavia, figuras invertidas ou em posições menos comuns, 

podem representar acrobatas ou “saltadores”, cujas 

desenvolvessem no contexto ritual ou sócio

produzidas as gravuras. 

Os antropomorfos encontram-se 

do mesmo sexo ou de sexos diferentes (mitos dos gémeos fundadores, 

dos pares primordiais ou hierogamias, genesíacas e 

divindades, mãe e filha), mais raramente em grupos ou integrando cenas 

onde participam animais. Normalmente não 

artefactos, embora se observem, em casos raros, a existência de vestuário 

ou de adereços, como cinturões e pentes, 

capacetes e de outras armas, como bastões, bumerangues, machados, 

espadas e arcos, tal como de utensílios diversos, 

e foices. 

Na arte do Vale do Tejo pudemos determinar duas grandes classes 

de antropomorfos, os semi-naturalistas e os esquemáticos, oferecendo 

estes acentuado polimorfismo. 

Aqueles segundos são bem mais numerosos (92%), encontrando

se presentes em quase todas as estações rupestres do complexo.

 

G OC total % 

1 - 20 7,94 

33 4 232 92,06 

34 4 252 100,00 

13,49 1,59 100,00  

Percentagens dos dois grandes 

como figurando cadáveres, representando acontecimentos dramáticos. 

s surgem raramente na arte do Vale do Tejo, em São Simão         

na arte esquemática em abrigos, de 

diferentes regiões da Península Ibérica (Acosta, 1968, pp. 164, 165,     

fig. 55). Todavia, figuras invertidas ou em posições menos comuns, 

podem representar acrobatas ou “saltadores”, cujas performances se 

no contexto ritual ou sócio-religioso em que foram 

se isolados, associados aos pares, 

do mesmo sexo ou de sexos diferentes (mitos dos gémeos fundadores, 

dos pares primordiais ou hierogamias, genesíacas e dos pares de 

divindades, mãe e filha), mais raramente em grupos ou integrando cenas 

onde participam animais. Normalmente não sugerem relacionar-se com 

artefactos, embora se observem, em casos raros, a existência de vestuário 

e pentes, possivelmente de máscaras ou 

capacetes e de outras armas, como bastões, bumerangues, machados, 

de utensílios diversos, designadamente báculos 

Na arte do Vale do Tejo pudemos determinar duas grandes classes 

naturalistas e os esquemáticos, oferecendo 

Aqueles segundos são bem mais numerosos (92%), encontrando-

se presentes em quase todas as estações rupestres do complexo. 

 
Percentagens dos dois grandes tipos de antropomorfos 

do Vale do Tejo. 

8%

92%
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VII.1.1. A,TROPOMORFOS SEMI-,ATURA-
-LISTAS 

As figurações antropomórficas semi-naturalistas são conhecidas na arte 

do Vale do Tejo, a partir do Neolítico, integrando o período III ou 

estilizado dinâmico, da sua evolução crono-estilística (Gomes, 1983,    

pp. 279-282; 1987, pp. 34-39; 1989, pp. 63-70). 

Julgamos pertinentes as afinidades morfológicas detectadas entre 

antropomorfos semi-naturalistas, como os pertencentes à primeira fase 

iconográfica da rocha 175 de Fratel e muitos outros que podemos coligir 

em quase todas as estações de arte rupestre do mesmo complexo, com 

representações de personagens, de estilo idêntico, pintadas em abrigos. 

Também algumas figuras antropomórficas da arte megalítica do 

Norte de Portugal revelam semelhanças estilísticas com aquelas da arte 

do Tejo, importando recordar imagens da Arquinha da Moura (Cunha, 

1995, est. X), da Orca dos Juncais, mas ainda os antropomorfos 

detectados em menires de recintos do Alto Alentejo. 

Os antropomorfos semi-naturalistas do Vale do Tejo oferecem 

importantes variantes morfológicas e de comportamentos, embora em 

quase todos eles se observe cabeça, com contorno subcircular, corpo 

estreito e longo, tal como os dois pares de membros, rectilíneos, 

encontrando-se os superiores levantados na horizontal ou dispostos em 

forma de V ou de U, enquanto os inferiores foram figurados em forma de 

V invertido. Em alguns exemplares reconhece-se o sexo, quando 

masculino. 
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Representações antropomórficas semi-naturalistas, nuas e de 

grandes dimensões, atendendo à média das restantes, com os braços 

abertos e semi-erguidos, como a da rocha 63 do Cachão do Algarve 

(CAL 63.19), que mais tarde passou a “proteger” sob aqueles membros 

dois antropomorfos esquemáticos, ou as das rochas 91 e 2061 de São 

Simão, tal como as dos painéis, 139 e 155 de Fratel ou 8 de Chão da 

Velha Jusante, sugerem paralelos com os enormes antropomorfos que se 

observam pintados nos esteios de cabeceira de alguns dólmenes da Beira 

Alta, identificando figuras tutelares ou divindades que centravam os 

dispositivos iconográficos e, muito provavelmente, as actividades sócio-

religiosas ali desenroladas. 

 

 

 

 

Antropomorfo semi-naturalista itifálico, da rocha 158 de São 

Simão suporta, nos braços erguidos ao alto, veado morto, cuja armação, 

com contorno circular e radiada facilmente se identifica com imagem 

solar, enquanto outro, também itifálico, em posição idêntica, da rocha 

126A de Fratel, agarra, pelos raios, soliforme, repetindo-se a mesma 

temática na rocha 121 de Ficalho, onde o antropomorfo é esquemático e, 

embora com menor visibilidade, na rocha 13A de Fratel (Gomes, 2001,  

p. 64, fig. 6). 

Personagens de grandes dimensões, na arte megalítica do Norte de Portugal. A, B – Arquinha 
da Moura (Tondela); C – Orca dos Juncais (Viseu); D – Vilarinho da Castanheira (Bragança) 
(A, B, seg. A. L. da Cunha, 1995, ests X, XI; C, D, seg. E. S. Twolig, 1981, figs 33 e 46). 
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Constitui excelente paralelo gravura do menir 17 do Cromeleque 

da Portela de Mogos (Évora) (Gomes, 2001, p. 64, fig. 6). 

Dois antropomorfos semi-naturalistas seguram arcos (F 150A.5 e 

LB 38.3) e, um outro, talvez lanças curtas ou dardos (LB 37.13). 

Outros antropomorfos (AL 60.1 e F 6.3), um deles estático e o 

outro sugerindo movimento, mostram pequenas dimensões. 

Antropomorfo, desprovido de cabeça e de braços (F 150A.4), faz 

parte de cena onde participa canídeo e o antropomorfo armado de arco, 

que acima mencionámos (F 150A.5, 6), melhor permitindo a sua 

interpretação na categoria semi-naturalista. 

 

Antropomorfo semi-naturalista, mostrando características 

femininas e o corpo, contorcido, sugere ilustrar passo de dança (F 95B.1). 

Existem, na arte do Vale do Tejo, outras representações semi-

naturalistas como as que vestem longas saias triangulares, permitindo a 

sua classificação como femininas (CHVJ 10.3 e CHVM 3C.4). 

Antropomorfos com a cabeça em forma de cogumelo 

Tanto na rocha 72 do Cachão do Algarve, na 14 de Gardete e na 12C de 

Chão da Velha Montante, reconheceram-se personagens antropomórficas, 

semi-naturalistas, cujas cabeças oferecem, na parte superior, adereço ou 

máscara, com o topo alargado, que lhes confere o aspecto de cogumelo. 

Igualmente pequeno pendente de xisto, procedente de El Viso 

(Alcalá de Henares, Madrid) mostra, em uma das faces, figuração 

antropomórfica masculina, esquemática, cuja cabeça, com forma 

triangular, apresenta extensão, de cada um dos lados, que lhe confere 

aspecto afim das imagens acima mencionadas (Fernández-Galiano, 

1974). 

Representações semelhantes conhecem-se tanto em pinturas de 

abrigos da Andaluzia como em gravuras do Norte de África e têm sido 

tidas, em alguns casos, como alusões a cogumelos com propriedades 

psicotrópicas e ao estado de consciência alterada provocado pela sua 

ingestão, no contexto de actividades sócio-religiosas. 

A metamorfose miraculosa sentida aquando do consumo dos 

cogumelos alucinogénicos pode ser conotada com o poder de curar 

enfermidades ou de ressuscitar os mortos e, portanto, regenerador 

(Eliade, 1977, pp. 366-369). Os xamãs ostíacos e lapões ingeriam 

cogumelos, se possível com sete pintas, tendo em vista atingirem o transe 

(Itkonen, 1946, p. 159). 

Os Chukchee siberianos acreditavam, ao intoxicarem-se com o 

cogumelo Amanita muscaria, que surgiam pequenos personagens, com 

corpo em forma de cogumelo, capazes de transportarem pessoas em 
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viagens no mundo sobrenatural, onde contactavam com os antepassados 

(Dobkin de Rios e Katz, 1975, p. 69). 

A importância cultural dos cogumelos psicotrópicos nas 

mitologias e práticas sócio-religiosas humanas, de que se conservam 

relatos, pelo menos desde 1626, entre os Algonquinos do Québec, foi 

destacada por C. Lévi-Strauss (1987, pp. 212-224). 

M. Eliade (1982, p. 313) defendeu a origem iraniana do 

“prestígio mágico-religioso da intoxicação com finalidade extática”, a 

partir dos vocábulos cogumelo (Agaricus muscarius) e da sinonímia com 

embriaguez, também aludida em hinos dedicados a diversas divindades 

da Antiguidade. 

O cogumelo de chapéu vermelho, com manchas brancas 

(Amanita muscaria), tem difusão euro-asiática, encontrando-se em 

simbiose ambiental com pinheiros, abetos e bétulas. Foram em muitas 

sociedades considerados cogumelos sagrados e até imagens divinas, 

devido às suas fortes propriedades psico-activas. A sua recolecção fazia 

com que xamãs, e outros indivíduos neles interessados, percorressem 

centenas de quilómetros para os obter. 

Marija Gimbutas (1974, p. 220) identificou conjunto de 

figurações coroplásticas de cogumelos em contextos neolíticos do Leste 

Europeu, onde integravam actividades sócio-religiosas, devido, muito 

provavelmente, às suas qualidades psico-activas. Também antropomorfos 

da Gruta Magoura (Bulgária) atribuídos aos finais do Neolítico e ao 

Calcolítico, apresentam a cabeça em forma de cogumelo (Anati, 1971; 

1979). 
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VII.1.2. A,TROPOMORFOS 

ESQUEMÁTICOS 

O reconhecido polimorfismo dos antropomorfos da denominada arte 

esquemática peninsular, conduziram a que, desde os primórdios da sua 

investigação, se lhes atribuíssem diferentes denominações, na tentativa de 

melhor os identificar e definir. 

Naquele contexto, H. Breuil (1933; 1933a; 1933b; 1935; Breuil e 

Burkitt, 1929), o primeiro grande estudioso e sistematizador da arte 

esquemática peninsular, foi responsável pela introdução de termos 

capazes de classificar os antropomorfos e que ainda hoje não caíram em 

desuso. Assim, nos seus textos encontramos referências à “barras 

antropóides”, segmentos rectos possuindo protuberância distal circular, 

aos personagens em forma de phi, aos bitriangulares, aos antropomorfos 

de tipo pinheiro, arboriformes ou ramiformes, aos ancoriformes, àqueles 

que apresentam forma de mosquito ou com os braços ao peito (“bras en 

écharpe”) ou em forma de asas (“bras ansés”). O mesmo autor 

classificou como “figuras dolménicas” ou “ídolos dolménicos”, 

representações oculadas, por vezes com sobrancelhas e tatuagens faciais, 

comparando-as com as figuradas em diversos tipos de artefactos votivos 

ou de carácter sócio-religioso procedentes, maioritariamente, de 

sepulturas megalíticas. Também não deixou de reconhecer o aspecto 

idoliforme e estelar de algumas pinturas, colocando-as em paralelo com 

artefactos conhecidos em ambientes culturais neolíticos e calcolíticos, ou 

em representações rupestres gravadas. 

Na arte do Vale do Tejo os antropomorfos esquemáticos surgem 

isolados, aos pares e mais raramente em grupos, tal como associados a 

artefactos diversos, a soliformes ou a círculos e a espirais, embora nem 

sempre a tais associações correspondam apenas gravuras 

contemporâneas. 

Algumas representações antropomórficas esquemáticas 

encontram-se integradas em figuras de aspecto idoliforme ou esteliforme. 

Duas destas apresentam heliocefalia, talvez figurando divindade 

estreitamente conotada com aquela estrela, que se detecta, não raro, 

ligada a figuras antropomórficas masculinas, tanto semi-naturalistas 

como esquemáticas, conforme anteriormente tivemos oportunidade de 

descrever. 

Antropomorfos esquemáticos, com os braços erguidos podem 

querer significar o contacto com as forças cósmicas, momento de oração 

ou atitude submissa, em relação com o transcendente. 

Na arte do Vale do Tejo detectaram-se as formas antropomórficas 

esquemáticas que a seguir se referem: 

Antropomorfos com forma de barra e de alfinete 

Trata-se de esquematização muito simples, reduzida a linha, mais ou 

menos larga onde, em alguns casos, se observa pequeno estrangulamento 

na zona distal, demarcando a cabeça. 

Não fora a sua associação a círculos, tal qual acontece com outros 

antropomorfos possuindo atributos mais específicos, não seriam 

classificados deste modo. Não obstante, quando tivemos dúvidas, 

continuámos a enumerar certas imagens apenas como barras. 

Considerámos nesta mesma categoria figuras com corpo 

rectilíneo e cabeça de contorno circular ou oval, tanto com o interior em 

reserva como preenchido. 

A dezena de antropomorfos desta categoria, reconhecidos no Vale 

do Tejo, oferece alturas que variam entre cerca de 0,100 m e 0,200 m. 

Antropomorfos com forma de I 

 Apresentam corpo figurado através de linha vertical e ambos pares de 

membros muito curtos, dispostos horizontalmente, nas extremidades 

daquela. 
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Nos casos em que se desejou figurar antropomorfo masculino, a 

barra inferior encontra-se recuada para surgir a figuração do sexo na 

continuidade do corpo. Do mesmo modo foi, em alguns exemplares, 

representada a cabeça. 

Trata-se de forma muito comum na arte esquemática peninsular, 

tanto em gravuras como em pinturas, estando representada no abrigo 

Pinho Monteiro em Arronches, onde integra uma das fases mais recentes 

das suas pinturas, atribuída ao Calcolítico. Conhecem-se exemplares em 

Fratel (F 1225.2, F 155.5 e F 155.153) e São Simão (SS 235A.1), como 

em outras estações do Vale do Tejo. As alturas podem variar de 0,050 m a 

0,150 m. 

 

Antropomorfos com forma de T 

Mostram corpo rectilíneo e cabeça, ou braços, rectos ou encurvados, 

perpendicular àquele. 

São em geral de pequenas dimensões, oferecendo entre 0,050 m e 

0,100 m de altura. 

Antropomorfos com forma de cruz ou cruciformes 

Conforme o nome indica, trata-se de representações reduzidas a duas 

linhas, uma vertical, em geral maior, e outra perpendicular àquela. Podem 

possuir cabeça, de contorno circular. 

No Vale do Tejo conhecem-se figuras deste tipo extremamente 

longas, uma das quais atinge 0,670 m de comprimento (F 166.1). 

Antropomorfos com forma de andorinha 

Denominação registada por P. Acosta (1968, pp. 32, 35), correspondendo 

a figuras possuindo cabeça circular, mais ou menos aparente, segmento 

recto ou elemento em forma de V invertido, figurando o corpo, e braços, 

em geral arqueados, semicirculares ou ovais, por vezes muito fechados. 

Encontra-se excelente exemplar deste tipo de antropomorfo em 

rocha de Fratel (F 129.70). Outro pode ser visto em superfície de Gardete 

(G 11.160) e um terceiro na Lomba da Barca (LB 37.6). Este é ulterior a 

“cena de caça” de estilo estilizado dinâmico, que ali se observa, devendo 

integrar o período meridional (Gomes, 2001, p. 60, fig. 3). 

Esta forma é bem conhecida nas pinturas dos abrigos do Sul da 

Península Ibérica, embora predominando na região correspondente à 

margem esquerda do Guadiana, mas subindo até zonas bem setentrionais, 

como ilustram pinturas de Las Batuecas (Salamanca) ou do abrigo de 

Penas Róias (Mogadouro) (Almeida e Mourinho, 1981, p. 45, fig. 4). 
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Antropomorfos com forma de cabeça de coruja 

Trata-se de termo utilizado por H. Breuil, para definir faces oculadas, 

representadas pelo contorno, contendo septo central figurando o nariz e 

por vezes rodeado pelos olhos, ou o corpo e os braços de antropomorfo. 

Excelentes paralelos, não raro associados em pares, conforme 

também acontece na rocha 11 de Gardete, encontram-se nos abrigos de 

Puerto de Las Gradas (Serra de Cordoneros) e na Serra de San Servan 

(Almadén) (Breuil, 1933, ests V, XXXII). 

Importa referir representação do mesmo tipo, mas com olhos e 

em relevo, que fez parte de estela, depois integrada como esteio no 

corredor no dólmen de Soto (Trigueros, Huelva), onde se observa 

invertida e indica cronologia ante quem para a edificação daquele enorme 

monumento funerário tardo-neolítico (Obermaier, 1924, p. 14, est. V - B). 

Julgamos ainda pertinentes os paralelos com par de figurações da 

tholos da Nora Velha e com outras semelhantes do monumento 

congénere de Vega de Guadancil (Twohig, 1981, fig. 58). 

Antropomorfo de Gardete, do tipo que temos estado a referir, mas 

com adereço sobre a cabeça (G 11. 194 e G 11. 26), apresenta 

semelhanças com pinturas de La Graja de Jimena, onde três 

antropomorfos esquemáticos mostram, igualmente sobre a cabeça, 

adereços sub-rectangulares com pontas voltadas para cima (Breuil, 1935, 

est. II). 

Figuras com adereços afins podem observar-se no abrigo de 

Penas Róias (Mogadouro), sendo um de tais artefactos idêntico ao agora 

dado a conhecer (Almeida e Mourinho, 1981, p.45). Aqueles devem 

figurar pentes, conforme sugere a presença de tal utensílio sobre 

idoliforme, no esteio de cabeceira do dólmen de Antelas (Oliveira de 

Frades, Viseu) (Castro, Ferreira e Viana, 1957, est. IV). 

Não são raros, na enorme massa documental que constituem as 

gravuras do Vale do Tejo, antropomorfos com a forma que temos vindo a 

mencionar, registando-se exemplares em que o contorno em vez de ser 

semicircular ou oval, oferece dois ângulos rectos. 
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Antropomorfos com forma de pi (π) 

Oferecem dois traços verticais e barra ou curva horizontal, unindo as 

extremidades superiores daqueles, o que lhes confere aspecto semelhante 

ao de letra grega pi (π). 

Para H. Breuil e M. Burkitt (1929, p. 9) que primeiramente 

utilizaram esta definição, tratar-se-ia de figurações zoomórficas 

esquemáticas, aspecto que o mesmo H. Breuil e, depois, P. Acosta (1968, 

p. 40-42) contrariariam, interpretando-as como antropomórficas. 

Esta forma surge na rocha 11 de Gardete (G 11.210) e na rocha 

58A do Cachão do Algarve (CAL 58A.14). Encontra paralelos em 

pinturas esquemáticas dos abrigos do Sul da Península Ibérica, como em 

La Silla ou, até, em Valdejunco (Breuil, 1933, ests XXIX, XXIV, XL; 

Acosta, 1968, pp. 40-42). 

 

Antropomorfos com forma de círculo, de oval ou de rectângulo, 

contendo septo central 

Trata-se da forma “cercle barré” de H. Breuil (1933b, p. 109), possuindo 

contorno subcircular, oval ou rectangular, e traço vertical ao centro. 

Aqueles contornos podem não fechar completamente na parte 

inferior, evidenciando braços em asa ou ao peito. 

Quando a barra vertical oferece pequenas manchas circulares nos 

topos H. Breuil (1933b, p. 96) denominou estes antropomorfos 

mosquitos. 

Constituem a classe dos antropomorfos melhor representada na 

arte do Vale do Tejo, dado contar com mais de trinta exemplares, embora 

possuindo dimensões muito distintas, medindo desde 0,060 m de 

diâmetro até 0,150 m. 

Existem pares destes antropomorfos e também se detectarem a 

sua associação a círculos. 

Antropomorfos com forma de círculo ou de oval, contendo septo em 

forma de Y 

Julgamos tratar-se de variante da forma anteriormente descrita, 

conferindo-lhe o septo em forma de Y maior antropomorfismo pois a 

parte superior daquele simula a existência de face. 

Foram apenas recenseados seis exemplares deste tipo de 

antropomorfos, com diâmetros que variam de 0,075 m a 0,175 m. 
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Antropomorfos com forma de phi (φ) 

Assim identificados por H. Breuil (1933, p. 47), designadamente em 

relação à “personnage en phi” da Pala Pinta (Carlão, Alijó), mas também 

de muitas imagens de outros locais, como nos abrigos pintados da zona 

de Cádis e da Serra Morena, ou do curso médio do Guadiana (Breuil, 

1933a, p. 11). 

P. Acosta (1968, pp. 28-32) chamou-lhes figuras humanas, com 

os braços em forma de asa ou de phi. 

Mostram corpo com contorno circular, oval ou sub-rectangular, 

atravessado central e longitudinalmente por linha vertical. Para F. Jordá 

Cerdá (1983, pp. 10, 11) constituiriam “expoente de divindade fálica”. 

Existem exemplares em diversas rochas do complexo artístico 

tagano e detectam-se bons paralelos, por vezes associados aos pares, no 

Puerto de Vistalegre, El Olivar de las Grajas ou no Callejón del Peñón 

Amarillo de las Grajas, abrigos pintados dos arredores de Almadén 

(Breuil, 1933, ests VII, X). A pedra da cobertura do corredor do 

monumental dólmen de Soto (Trigueros, Huelva) mostra, gravada, figura 

idêntica às que temos vindo a tratar (Obermaier, 1924, pp. 15, 16). 

A imagem que representa a letra suplementar do alfabeto grego 

phi (φ), pode encontrar-se conotada com a forma do órgão gerador 

feminino (δελφὓs = útero). E não será por casualidade que o grande 

santuário de Delfos se localiza junto a gruta sagrada (Eliade, 1974, p. 21). 

Será que os antropomorfos em forma de phi representam, originalmente, 

entidades femininas? 

Antropomorfos com forma de duplo phi (   ) 

Oferecem dois círculos, duas ovais ou dois rectângulos de cantos 

arredondados, interceptados por barra vertical. Pode tratar-se de dupla 

antropomórfica. 

Conhece-se exemplar em Fratel (F 129.69), com grandes 

dimensões. 
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Antropomorfos com as pernas em forma de V invertido 

Trata-se da forma mais comum entre os antropomorfos esquemáticos da 

arte tagana.  

O corpo é em geral recto, dado existirem alguns exemplares em 

que está ligeiramente arqueado. 

Os membros superiores podem oferecer forma de V invertido, 

serem algo curvos, voltados para baixo ou, raramente, estão dirigidos 

para cima, em V ou dobrados em ângulo. 

Em alguns exemplares a cabeça quase não foi figurada, embora 

em outros esteja reduzida a pequeno segmento recto, tal como a círculo, 

em reserva ou preenchido. 

Nas quatro dezenas de imagens catalogadas deste tipo apenas dez 

mostram o sexo, determinando o género masculino. Ele surge na 

continuação do corpo, entre as pernas, exceptuando um caso em que foi 

figurado erecto e lateralmente (FIC 121.5). As alturas destes 

antropomorfos variam de 0,070 m a 0,510 m. 

Antropomorfos ancoriformes 

Apresentam linha central recta e ambos pares de membros arqueados ou, 

por vezes apenas os superiores. 

Podem possuir vários pares de membros, conforme acontece com 

figura do Alagadouro (AL 571.2) que mostra três, oferecendo aspecto de 

miriápodes. 

Pintura de El Zarzalón apresenta dez pares de membros (Las 

Batuecas, Salamanca) (Breuil, 1933, p. 19; 1933b, p. 67). Contudo, é 

possível que em alguns casos se quisessem figurar vários indivíduos 

unidos, pelo que surgem os múltiplos pares de membros. 

Pintura do abrigo 5 da serra da Virgem del Castillo é exactamente 

igual à gravura acima mencionada do Alagadouro (AL 571.2). 

Antropomorfos ramiformes 

H. Breuil (1933, pp. 27, 37; 1933a, pp. 21, 89), denominou-os assim, ou 

chamou-lhes “homens pinheiro”, enquanto outros autores utilizam o 

termo “homens abeto”, dado apresentarem elemento central recto e 

vários membros, também rectos, perpendiculares àquele. 

No Alagadouro identificaram-se dois destes antropomorfos     

(AL 55.1 e AL 57.2), com quatro pares de membros e cabeça assinalada, 

conhecendo-se outros em Chão da Velha Montante (CHVM 6.28) e no 

Cachão do Algarve (CAL 72.1). Existem exemplares que apresentam 

apenas três membros. 

A presença de arborifomes, interpretados como antropomorfos 

esquemáticos, dadas as evidentes semelhanças com os que possuem 

menor número de membros, requer algum esforço interpretativo. Na 

verdade, as árvores constituem a epítome do variado e vigoroso mundo 

vegetal, capaz de proporcionar às comunidades humanas e aos animais 

que elas consomem, alimentos, substâncias medicinais e matérias-primas, 

conduzindo ao reconhecimento de qualidades sobrenaturais. 

A força mística das árvores sagradas e a sua ligação a diferentes 

divindades e cosmogonias é constante universal, unida a conceitos de 

renovação, evolução, ascensão, potência, etc…, embora a figuração de 

árvores seja desconhecida na arte paleolítica europeia e muito marginal a 

sua presença na arte rupestre holocénica (Mguni, 2009, pp. 139, 145). 

Os antropomorfos arboriformes, ou homens-árvore, podem 

corresponder a antigos mitos, que se reflectiram, muito mais tarde, na 

metamorfose de Átis em pinheiro, prodígio que Roma comemorava em 

Março, com a colocação de uma daquelas árvores no Palatino, 

enquadrada por festejos variados. 

Para os Yakutos, da Mongólia, as almas dos xamãs nasciam de 

um abeto, podendo certas árvores conduzirem ao Céu, consideradas 

árvores cósmicas (Eliade, 1982, p. 396). 
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Não nos parece difícil aceitar que a árvore se encontre na 

fronteira entre dois mundos opostos, simbologia que bem pode ter 

ocorrido com os antropomorfos arboriformes. 

 

 

Antropomorfos em tridente 

São assim chamados por mostrarem corpo recto, os membros 

perpendiculares àquele, mas com extremidades fazendo ângulo recto, 

voltadas para baixo e o sexo geralmente representado na continuação da 

linha do corpo. Alguns possuem cabeça subcircular. 

Nos onze exemplares reconhecidos na arte do Vale do Tejo, 

apenas um mostra os membros superiores em forma de V invertido  

(CAL 69A.5) e dois outros não evidenciam o sexo (G 11.106). As suas 

alturas variam entre 0,100 m e 0,225 m. 
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Antropomorfos oculados 

Oferecem corpo reduzido a segmento recto, membros em ângulo recto, 

sexo na continuação do corpo e o atributo individualizador que é linha 

subcircular, ou formada por dois arcos de círculo, que pode estar 

associada à presença dos olhos, o que não acontece em todos os outros 

antropomorfos esquemáticos. 

No Vale do Tejo, foram somente, identificados três exemplares 

deste tipo; um em Fratel (F 72.5), o outro no Cachão do Algarve       

(CAL 18.3) e um terceiro de São Simão (SS 101B.3), os dois primeiros 

reutilizando antropomorfos esquemáticos pré-existentes. 

Encontram paralelos na arte esquemática de muitos abrigos do 

Sudeste Peninsular, tal como na arte móvel tardo-neolítica e calcolítica 

das regiões meridionais da Península Ibérica, podendo terem pervivido 

até épocas mais tardias (Acosta, 1968, pp. 67-69, 207). 

 

 

 

Antropomorfos bitriangulares 

Trata-se, uma vez mais, de denominação atribuída por H. Breuil (1933a, 

p. 5), para classificar representações constituídas por dois triângulos 

unidos pelos vértices, também conhecidos como em forma de ampulheta. 

Por vezes oferecem cabeça, igualmente formada por triângulo, embora 

mais pequeno que os do corpo. Alguns autores chamam-lhes 

antropomorfos de tipo almeriense, aludindo esta designação à 

comparação formal com pequenas figurações antropomórficas, 

recortadas em osso ou pedra, as primeiras das quais surgiram naquela 

região da Andalusia Oriental. 

A forma bitriangular destes antropomorfos é, afinal, a da 

borboleta, importante símbolo da regeneração periódica e da alma dos 

humanos, ligado sobretudo ao mundo feminino. M. Mauss (2000, p. 37) 

registou a antiga crença, na Europa, de que as almas “passeiam durante o 

sono, sob a forma de mosca ou de borboleta”. 

Pequena figura de divindade feminina, da aldeia neolítica de 

Passo di Corvo (Itália) (ca 5700-5300 a.C.) mostra dois símbolos 

bitriangulares incisos sobre o peito (Gimbutas, 1989, p. 23, fig. 36), 

detectando-se antecedentes para os antropomorfos bitriangulares em 

pinturas, de cor negra, da gruta Magourata, no Noroeste da Bulgária, 

onde se encontram associados a figurações de machados de cobre do tipo 

dos da Cultura de Vinca e de Karanovo (ca 4500-4000 a. C.). Estas 

representações são femininas, mostrando adereço de cintura em forma de 

borboleta e a cada uma corresponde personagem masculino fálico 

(Gimbutas, 1989, p. 242). 

Adereços idênticos aos mencionados observam-se em bailarinas 

pintadas nas paredes de diversos santuários da aldeia neolítica de Çatal 

Hüyük , do VII e VI milénios a.C. (Mellaart, 1967, pp. 171, fig. 48, ests 

XIII, 61-63) 

Possíveis representações de divindades femininas, ainda com 

forma bitriangular,  surgem,  por  vezes,  rodeadas  por  linhas  onduladas,  
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talvez figurando serpentes, em vasos da Cultura de Cucuteni A e B, no 

nordeste da Roménia (ca 4000 a.C.). 

Observa-se iconografia semelhante em vaso procedente da gruta 

de Chiusazza (Siracusa), no sudeste da Sicília (ca 3500-3000 a.C.), nas 

cerâmicas de Ozieri, no norte da Sardenha (Monte d’Accodi e gruta Sa 

Ucca de Sur Tintirriolu di Mara) datadas de ca de 4000-3800 a.C. e 

constituindo ídolos cicládicos (Siteria, Creta) do III milénio a.C. (Ripoll 

Perelló, 1968, p. 184; Gimbutas, 1989, pp. 239-243). Vasos de cerâmica 

de Los Millares (Almería) e de Las Carolinas (Madrid), do III milénio 

a.C., mostram igualmente antropomorfos bitriangulares.  

Esta morfologia perviveu, ou foi recuperada, pelas populações 

halsttáticas do Centro da Europa, na segunda metade do II milénio a.C., 

surgindo na decoração de diversos artefactos e, nomeadamente, na de 

urnas funerárias. Conhece-se figuração afim no colar pertencente ao 

tesouro encontrado na Herdade do Álamo (Sobral da Adiça, Moura) 

datado na Idade do Bronze Final e onde um dos segmentos que o 

constitui mostra figura antropomórfica, com corpo bitriangular, pequena 

cabeça circular e pernas, constituída por sucessões de pequenos círculos 

puncionados (Armbruster e Parreira, 1993, pp. 80, 81). 

Identificámos dezassete figurações antropomórficas bitrian-

gulares na arte do Vale do Vejo, isoladas, associadas a círculos e 

constituindo dois pares. As suas dimensões oscilam entre 0,050 m e 

0,335 m de altura, embora sejam mais comuns aquelas que medem cerca 

de 0,100 m. 

 

Planificação da decoração incisa de vaso cerâmico, calcolítico, de Vélez Blanco (Almería) (seg.    
F. de Motos, 1918, p. 36, fig. 15c). 
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Os paralelos com imagens incisas em cerâmicas calcolíticas 

permitem a sua atribuição àquele período, sendo mais tardia a 

representação bitriangular de maiores dimensões, talvez da Idade do 

Bronze Final. 

Importa registar que um dos pares de bitriangulares foi gravado 

sobre o dorso de caprino, como se estivessem de pé sobre aquele animal 

(SS 173B.1, 2), e que seis exemplares estão associados a círculos. 

 

 

Antropomorfos com nova cabeça de forma circular 

Cerca de duas dezenas de figuras antropomórficas, semi-naturalistas ou 

esquemáticas, foram, talvez ainda durante o Calcolítico mas sobretudo 

durante a Idade do Bronze, acrescentadas ou reinterpretadas, com a 

adição de cabeça de forma circular e bem visível. 

Antropomorfo híbrido ou ostentando máscara de caprino, com 

longa armação, de estilo estilizado dinâmico, da rocha 175 de Fratel, 

mostra que aquela foi fechada por linha, conferindo-lhe aspecto de 

cabeça subcircular. Também antropomorfo do período antes referido, da 

rocha 72 do Cachão do Algarve (CAL 72.14), foi transformado com a 

adição de cabeça circular, algo desproporcionada em relação às 

dimensões daquele. 

Antropomorfos esquemáticos das rochas 155 e 175 de Fratel, e de 

várias outras sofreram idêntico tratamento, mostrando, em geral, cabeças 

circulares enormes, em relação ao tamanho do corpo, evidenciando a 

necessidade de tornar identificável tais figuras a partir de atributo que se 

julgou não estar representado, ou pelo menos de modo convincente, e de 

importância fundamental. 

Um antropomorfo singular 

Figuração antropomórfica esquemática masculina, que ocupa o centro da 

rocha 37 da Lomba da Barca, medindo 0,890 m de altura e 0,180 m de 

largura, nos braços, constitui a mais alta até agora conhecida na arte do 

Vale do Tejo. 

Trata-se de representação sintética, com corpo e longos membros 

arqueados, provida de cabeça subcircular, talvez associando-se a pré-

existências figurativas e a fractura de onde parece emergir, oferecendo-

nos a sensação de flutuar naquele espaço, que domina. 

A imagem antropomórfica no Vale do Tejo que mais se aproxima 

da referida é a que patenteia rocha do Ocresa (OC 11.1), igualmente 

esquemática, mas com os braços semi-erguidos, representados através de 

linha perpendicular ao corpo, medindo 0,520 m de altura. 

Também em Molino Manzánez, no Vale do Guadiana, surgiu 

antropomorfo esquemático, medindo 0,580 m de altura, estando 

sobreposto por antropomorfo em forma de phi (φ) e outras figuras (rocha 

CXLII) (Collado Giraldo, 2006, pp. 361, 427). 

As dimensões incomuns da imagem da Lomba da Barca sugerem 

tratar-se de representação de ser sobrenatural, possivelmente de 

divindade, mas que estudos recentes efectuados para outros ciclos 

artísticos, designadamente para a arte da África Austral e ibérica do 

Levante, permitem colocarmos a hipótese de se tratar do resultado de 

visão xamânica. Esta seria responsável pela extrema estilização e pelo 

alongamento das imagens, acontecidos durante o transe e as viagens no  

Idolos almerienses de Torremanzanas (Alicante) e Monte Abraão (Sintra) (seg. H. Breuil, 1935, 
p. 118, fig. 67). 
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transcendente, onde se contactaria com mundo espiritual e existia 

diferente percepção corporal (Lewis-Williams, 1986, p. 175). 

A sensação do alongamento do corpo e/ou dos membros é própria 

de estados de consciência alterada, induzida por alguns psicotrópicos que 

modificam a percepção dimensional e induzem a desproporcionalidade. 

A estilização de personagens sagradas concentraria o seu poder e 

energia em aspectos fulcrais, eliminando o supérfluo e sugerindo maior 

espiritualidade (Lewis-Williams, Dowson, Deacon, 1993, p. 282; Lewis-

Williams, 2002, p. 258; Jordán Montés, 2006, pp. 81-91). 

Imagens antropomórficas femininas 

Bem mais raras que a ocorrência de figuras antropomórficas claramente 

masculinas na arte do Vale do Tejo, os antropomorfos femininos surgem 

tanto no estilo semi-naturalista como sob forma esquemática. 

A identidade sexual, de mulheres ou de entidades femininas, 

deve-se a aspectos físicos que permitem diagnose, como a presença dos 

seios ou de nádegas proeminentes, conforme ilustra rara imagem da 

rocha 95B de Fratel, mas igualmente ao uso de certa indumentária, aliás 

muito difundida entre as mulheres da arte levantina, conforme acontece 

com longa saia triangular que observamos na figura da rocha 3C de Chão 

de Velha Montante ou na rocha 10 de Chão da Velha Jusante, como ainda 

a certos comportamentos. Nesta vertente incluímos figura com as pernas 

levantadas, em posição de parto ou de recepção, de São Simão             

(SS 2351.3) (Beltrán, 1966, p. 90; Olaria Puyoles, 2006, p. 67). 

Na arte esquemática torna-se menos aparente o dimorfismo 

sexual e são raros os casos onde se mantém diferenciação anatómica. No 

entanto, aquando da existência de pares, um dos elementos, o masculino, 

pode exibir o sexo, havendo exemplares onde também se identifica o 

sexo ou os seios nos femininos. Por vezes um dos elementos, porventura 

o feminino, apresenta menores dimensões. Como outros investigadores já 

discutiram, a ausência da representação do falo não permite deduzir que 
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se trata de personagem feminina, podendo, apenas, corresponder a 

figuração de homem vestido ou de entidade assexuada, como os anjos e 

os espíritos são normalmente entendidos. 

Conhecem-se ainda casos em que adereços, como pentes, foram 

representados sobre a cabeça de antropomorfos esquemáticos, sugerindo 

a sua ligação ao mundo feminino, designadamente quando se apresentam 

associados a outros sem tais adereços, conforme acontece com 

antropomorfo da rocha 11 de Gardete (G 11.194) (Gomes, 2004, pp. 87, 

95, 96, 111, fig. 19). 

O exemplar de antropomorfo feminino acima referido da rocha 

95B de Fratel, sugerindo tratar-se de passo de dança, encontra-se isolado, 

enquanto o segundo (CHVM 3C.4) foi associado a, pelo menos, 

representação de cervídeo, com idêntico estilo estilizado dinâmico, 

podendo corresponder a divindade ligada à fecundidade em geral. 

Pequena figura de Chão da Velha Jusante (CHVJ 10.3), ao que parece 

também envergando longa saia, associa-se claramente a imagem de 

equídeo empinado, sugerindo a sua domesticação. 

Figura da rocha 190 de Fratel, inicialmente masculina foi 

feminizada com a gravação de círculo sobre o baixo ventre, momento em 

que também os braços erguidos foram sobrepostos por outro círculo. 

Operação semelhante acontecem a antropomorfo esquemático 

masculino do Cachão do Algarve (CAL 69B.11), pois sobre as pernas 

recebeu círculo, a que se adossaram novos membros inferiores, e a 

pequena cabeça linear foi sobreposta por outro círculo, 

desproporcionalmente grande em relação ao corpo. 

Composição da rocha 72 de Fratel mostra três pares de 

antropomorfos, metade dos quais são do sexo feminino, dado que a outra 

metade exibe o sexo, podendo ilustrar cerimónia, talvez de carácter 

iniciático, onde participam dois cães. A presença destes animais junto aos 

casais antropomórficos, faz recordar o seu carácter lúbrico e a simbologia 

ligada à sexualidade ou à fecundidade que lhes são atribuídas, mas 

também a vertente ctoniana conotada com rituais de passagem, onde os 

pares podem, a partir de iniciação, renascer ou ascender a novo estatuto 

sócio-religioso. 

Interessante par de figuras antropomórficas esquemáticas da 

rocha 2351 de São Simão, apresenta a feminina deitada, com os braços 

dobrados ao alto e as pernas levantadas, na posição de recepção, aspecto 

único na arte do Vale do Tejo, apesar de encontrar raros paralelos, tanto 

na arte levantina como na arte esquemática dos abrigos do Sudeste 

Peninsular ou, até, na arte megalítica, conforme mostra gravura no esteio 

de cabeceira da tholos de Vega de Guadancil (Garrovillas, Cáceres), onde 

também se reconhece par antropomórfico (Leisner e Leisner, 1959,        

p. 319, est. 81.1; Bueno Ramírez e Balbín Behrmann, 2000, pp. 349-353, 

fig. 3). 

Pelo menos dois possíveis amuletos antropomórficos de osso, 

providos de orifício para suspensão, mostrando ambos pares de membros 

encurvados e dirigidos para cima, como a figura tagana referida           

(SS 2351.3), provêm da gruta de La Barsella (Alicante) e de Los 

Blanquizares de Lebor (Murcia). 

Representação afim encontra-se no denominado ídolo de 

Chillarón (Cuenca), de mármore e possuindo forma ovóide, onde se 

observam dois antropomorfos esquemáticos, um deles com as pernas 

abertas e dobradas (Almagro Gorbea, 1973, pp. 60-62, 269, 270). 

Mulher em posição ginecológica ou de parto, mas também de 

recepção, pode ser vista no abrigo levantino de Las Bojadillas I (Nerpio, 

Albacete) e várias imagens antropomórficas esquemáticas com as pernas 

abertas em forma de W invertido ou voltadas para cima, supostamente 

exibindo os genitais, encontrando-se pintadas no abrigo conhecido como 

Piedra ou Peña Escrita de Fuencaliente (Ciudad Real) (Breuil, 1933b,  

pp. 84-89, ests XLV-XLVIII; Jordán Montés, 2006, pp. 34-36). 

Em Çatal Hüyük, na Anatólia (VII-VI milénios a.C.) surgiram 

santuários contendo grandes relevos de personagens sacras femininas, 
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com os braços erguidos e as pernas levantadas e abertas, na posição do 

parto, encontrando-se idêntica iconografia pintada em outros locais 

daquele aglomerado urbano, tema que teve ampla difusão mediterrânica 

(Mellaart, 1967, pp. 115, 116, 124, 125, figs 27, 28, 37, 38; est. 40). 

Para além do registo de situação recorrente na vida humana tanto 

de então como de agora, com características de ordem cultural, como a 

posição da parturiente, o significado das mulheres dando à luz ou 

expondo a região genital deve relacionar-se com simbologia da 

fecundidade, na tentativa de excitar as energias telúricas, promovendo a 

fertilidade em geral, como aliás já foi observado por diversos autores. 

Todavia, não devemos afastar a hipótese de tais imagens poderem aludir 

ao sexo ritual ou ao casamento sagrado, conforme se documentou para a 

Antiga Mesopotâmia e, mais tarde, na Grécia e em Roma (Gimbutas, 

1974, p. 166; Black e Green, 1992, pp. 150-152; Jordán Montés, 2006, 

pp. 34-36). 

 

 

 

 

 

1 – Idolo de Chillarón (Cuenca); 2, 3 – Pendentes de La Barsella (Alicante) e de Los Blanquizares 
de Lebor (Murcia) (seg. M. J. Almagro Gorbea, 1973, pp. 61, 269, 270, fig. 7) 
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Os gestos e as mãos 

Os gestos dos antropomorfos traduzem tipos de comportamentos ou de 

actividades, muitas vezes e no actual contexto rupestre, de carácter sócio-

religioso ou ritual. 

Antropomorfos figurados na horizontal ou em posição invertida 

podem significar tratar-se de mortos ou de adormecidos mas, também, de 

acrobatas. Todavia, é de pé e quase sempre na norma frontal que, na arte 

do Vale do Tejo, foram representados os antropomorfos. 

As excepções àquela posição são constituídas por arqueiro em 

corrida, da rocha 150B de Fratel, por “bailarina” daquela mesma estação 

(F 95B.1) e principalmente por três outras personagens que interagem 

com animais (CHVJ 10.3, CHVM 3C.4, CAL 3.2), todos de estilo 

estilizado dinâmico. 

Nos antropomorfos esquemáticos constitui raríssima excepção 

imagem de Gardete, em que as pernas oferecem movimento (G 11.106). 

É na posição dos braços, erguidos ao alto, abertos à altura dos 

ombros, dirigidos para baixo, ou um levantado e o outro caído que se 

detectam as variações mais expressivas dos gestos antropomórficos. 

Quanto aos membros inferiores, eles podem encontrar-se mais ou 

menos afastados, com forma de U ou de V, e em numerosos casos 

exibindo o falo, de dimensões variáveis, embora na maioria das 

ocorrências denuncie itifalismo. Em apenas um caso reconhecem-se os 

pés dirigidos para fora (F 126.2). 

Apenas quatro imagens antropomórficas mostram mãos abertas, 

onde se reconhecem os dedos. 

Uma daquelas mostra apenas uma mão, a direita (CAL 641.2), 

dois outros têm os braços erguidos e as mãos bem abertas (CAL 911.2 e 

CAL 23.7), enquanto o quarto exemplar mostra os braços esticados na 

direcção de corço, com os dedos estendidos (CAL 3C.2). 

As mãos passam por constituir os elementos do corpo mais 

expressivos, em termos simbólicos, dado que até permitem numerosas 

posições e formas, através dos movimentos digitais (Arnheim, 1982,      

p. 171). 

A presença de grandes mãos deve ligar-se à simbologia da união 

com dimensão cósmica e ao poder espiritual, enquanto a exibição do 

sexo, que surge a par daquela em pelo menos dois casos, deve integrar a 

área do poder terreno e a sua vertente ctoniana. 

Estela da Idade do Bronze Final de Ervidel (Beja), mostra 

personagem nu, mas armado, rodeado de objectos de caracterização 

ético-social, e mostra as mãos muito abertas, uma dirigida para cima e a 

outra para baixo, sublinhando, em nosso entender, as duas vertentes do 

poder que representa, tal como patenteia antropomorfo do Cachão do 

Algarve (CAL 23.7) (Gomes e Monteiro, 1976-77, pp. 297-304). 
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VII.1.3. TERIOMORFOS / TERIA,TROPOS 

São imagens compósitas, semi-antropomórficas ou semi-

zoomórficas, em geral com corpo de forma humana e possuindo cabeça 

com atributos zoomórficos.  

L. Pales (1976, p. 141) definiu os seres compósitos como “(…) 

aqueles que juntam a certas aparências humanas, atributos de animais 

diversos, cefálicos sobretudo: cornos e armações (…)”. “São 

personagens “disfarçadas”, “dançarinos”, “xamãs” ou supostos 

“feiticeiros”, antropozoomorfas funcionais que puderam ter um papel no 

seio da sociedade pré-histórica (…), ou simples representações míticas”. 

Os teriomorfos podem, de facto, representar xamãs transformados 

em animais, tendo em vida a comunicação com o mundo transcendente, 

argumento que confere pelo menos a parte da arte do Vale do Tejo a 

categoria de expressão xamânica. As metamorfoses, como outros 

acontecimentos extraordinários são também tidas nas sociedades 

etnográficas como pertencentes ao tempo mítico ou dos sonhos, quando o 

mundo não se encontrava ainda organizado (Caos). Intoxicações fortes, 

provocadas pela ingestão ou inalação de substâncias psicotrópicas, 

podem provocar visões de monstros e de criaturas aterradoras (Dobkin de 

Rios e Katz, 1975, p. 67). 

Para J. Clottes (1993, p. 198) “As criaturas compósitas são 

figurações que apresentam caracteres morfológicos indiscutivelmente 

atribuíveis por uma parte ao Homem, pela outra ao Animal”.  

Na arte do Paleolítico Superior são conhecidos exemplares de 

possíveis homem-cabra (Teyjat, Dordonha), homem-bisonte (Les-Trois-

Frères, Ariège; Le Gabillou, Dordonha), homem-veado (Les-Trois-Frères 

e Lourdes, Ariège), homem-boi (Font-de-Gaume e La Pasiéga), tal como 

de mulher-rena e de mulher-bisonte (Leroi-Gourhan, 1973a, p. 97). 

Embora escassas, na arte do Paleolítico Superior, tais 

representações surgem, com alguma frequência, nos complexos artísticos 

holocénicos, tanto semi-naturalistas como esquemáticos, designadamente 

na Península Ibérica.  

Exemplifica aquele tipo de ocorrência no Vale do Tejo, 

antropomorfo semi-naturalista da rocha 175 de Fratel, cuja cabeça mostra 

armação de caprino. Julgamos interessante notar que aquele personagem 

parece ser atacado por carnívoro, talvez um lobo ou um cão, tal como 

narra a mitologia grega em relação a Acteón que, metamorfoseado de 

veado, teve fim trágico, aspecto que também podemos detectar na rocha 

150A daquela mesma estação de arte rupestre. No entanto, não 

esqueçamos que tortura, sofrimento, desmembramento, morte e 

ressurreição constituem elementos comuns na iniciação xamânica, tanto 

na forma real como metafórica (Lewis-Williams, 2002, p. 227). 

Podemos considerar antropozoomorfos ou teriomorfos, os 

homens cabra ou homens auroque, ostentando armações de caprino ou de 

bovino, patentes nas rochas 72 do Cachão do Algarve, 203 de Fratel e 6 

de Chão da Velha Montante, este último possuindo quatro pares de 

membros e o primeiro três pares.  

Mais difícil será atribuir conotação zoomórfica ao antropomorfo 

do Cachão do Algarve (CAL 106.3), cuja cabeça ostenta o que parece ser 

máscara constituída por três elementos; dois subcirculares que rodeiam 

um triangular, disposto centralmente. 

Outras representações, como o grande antropomorfo da rocha 63 

do Cachão do Algarve, que parece mostrar máscara, pode ainda integrar 

esta categoria de imagens, como os antropomorfos com cabeça em forma 

de cogumelo, que anteriormente tratámos. 

A. Laming-Emperaire (1962, p. 84) chamou-lhes “silhuetas 

humanas mascaradas”, propondo tratar-se de máscaras de dança, 

totémicas ou de feiticeiros, desempenhando papéis complexos. 

O uso de máscaras zoomórficas pode, conforme paralelos 

etnográficos subactuais, encontrar-se ligado à caça, ajudando a disfarçar 
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caçadores, ou a cerimónias e rituais sócio-religiosas, ainda com ela 

conotados, ou de outro tipo. Neste último grupo incluir-se-iam os já 

mencionados antropomorfos com cabeça em forma de cogumelo. 

Os disfarces que procuram, pelo menos parcialmente, reproduzir 

animais, nos contextos acima referidos, são conhecidos entre muitas 

populações etnográficas, designadamente entre os esquimós, que se 

disfarçam de rena, os bosquímanes sudaneses, de avestruz, ou os índios 

californianos, de veado, e que também imitam os bramidos daquele 

animal durante o cio (Mauss, 1972, p. 63). 

Imagens parcialmente antropomórficas e em parte zoomórficas 

podem corresponder a xamãs, em vias de se transformarem em animais, 

quando alcançam o terceiro grau do estado de consciência alterada, 

depois de passarem o vortex ou túnel rotativo e o mundo transcendente 

(Lewis-Williams, 2002, p. 154). 

 

 

VII.1.4. FACES OCULADAS 

Denominámos faces oculadas a pouco mais de uma dezena de imagens 

do Vale o Tejo, possuindo contorno subcircular ou oval e raramente 

trapezoidal, mostrando a representação de olhos, por vezes da boca e, 

mais raramente, do nariz. 

Conforme atrás referimos, H. Breuil (1933a, p. 11; 1935, p. 148) 

classificou figurações afins como “figuras dolménicas” ou “ídolos 

dolménicos”, quando além dos olhos mostram sobrancelhas, nariz e 

tatuagens faciais ou, ainda, de “ídolos dolménicos com cabeça de 

coruja”, nas que apresentam arcadas supraciliares, nariz e grandes olhos. 

Segundo P. Acosta (1968, p. 69) nas pinturas do Levante e 

Sudoeste Peninsular, marcaram-se fortemente as linhas ou tatuagens sob 

os olhos, enquanto na Estremadura Castelhana se deu maior importância 

às arcadas supraciliares, verificando-se tendência para arredondar 

aquelas, chegando a envolver os olhos, nas pinturas da Serra Morena, 

aspectos que não detectamos nas faces oculadas do Vale do Tejo. 

Aquelas surgem gravadas, através de picotagem, existindo 

exemplares que aproveitam acidentes do suporte como contorno e, em 

um (SS 37A.1), para figurar os dois olhos. Uma delas (SS 88.1) mostra 

apêndice ao centro da base, sugerindo pega. 

Tais representações podem corresponder à figuração da cabeça 

ou, mais propriamente, da face de entidades antropomórficas, a 

máscaras-espírito ou reproduzirem verdadeiras máscaras, utilizadas em 

actividades de carácter sócio-religioso.  

A cabeça é entendida em quase todas as civilizações como 

elemento discursivo do corpo, constituindo a residência dos principais 

sentidos, como a visão, a audição, o olfacto, o paladar e nela existindo 

ainda os órgãos da fala, significativas partes dos aparelhos digestivo e 

respiratório, tal como o cérebro, centro de decisão, de comportamentos, 
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de saberes e o principal motor das actividades cognitivas, tornando-se 

importante símbolo social de valor universal (Talalay, 2004, p. 156).  

As cabeças humanas transformaram-se, em muitas sociedades 

pré-históricas e etnográficas subactuais, em apreciados troféus bélicos, 

verdadeiros ícones de vitória e em símbolos de poder e dominação, dado 

acreditar-se que ali reside a alma dos indivíduos. Algumas sociedades 

usaram, ainda, cabeças humanas com finalidade oracular, conforme 

aconteceu, segundo antiga mitologia, com a cabeça de Orfeu, cortada 

pelas Bacantes e que ficou em Lesbos, ou com os crânios de xamãs 

siberianos (Eliade, 1982, p. 307). A função apotropaica de crânios que 

pertenceram a indivíduos considerados como santos, tendo a categoria de 

relíquias sagradas, é bem conhecida no Cristianismo. 

A cabeça é o elemento anatómico que melhor caracteriza cada um 

de nós individualizando-nos entre a multitude dos nossos semelhantes 

mas, também, muitas das diferentes espécies de mamíferos, peixes, aves, 

etc…, por isso a decapitação é uma forma de despersonalização e 

utilizada como tal, tanto na guerra como por diversas autoridades 

judiciais ou religiosas. 

As faces oculadas gravadas do Vale do Tejo podem representar 

pessoas particulares ou importantes, entidades colectivas, ligadas com o 

mundo dos espíritos e dos mortos, personagens como heróis míticos e 

até, talvez, crânios humanos, transformados em objectos de culto. 

Não nos esqueçamos da máscara crâniana encontrada, rodeada 

por blocos de pedra, na gruta da Feteira (Lourinhã), constituída pelo 

frontal e ossos da face e conservando ainda um dente, datada do 

Neolítico Final (Zilhão, 1984, pp. 23, 68, 76, 77, figs 29, 37). Na Idade 

do Bronze, do Sul de Portugal, sepulturas de crânios denunciam a 

importância simbólica desses elementos anatómicos humanos, tal como a 

sua ausência em algumas inumações, durante a Pré-História Recente.  

Procede de nível do Capsence Superior (5000-4500 a.C.) de Faïd Souar 

II (Argélia), crânio a que foi cortado o occipital, tal como parte posterior 

e inferior dos parietais, oferecendo dois orifícios, para suspensão. Esta 

transformação mostra o especial significado conferido a tal testemunho, 

máscara, crânio-troféu ou objecto de culto. 

A peça paleoantropológica referida encontrava-se em sepultura 

contendo restos de dois esqueletos e pertenceu a indivíduo, 

provavelmente do sexo feminino, com 18 a 25 anos de idade. 

Apresentava, ainda, a ablação dos incisivos em vida e era acompanhada 

por duas valvas de Unio, possivelmente colocadas nas cavidades orbitais, 

tendo sido envolta em ocre vermelho (Vallois, 1971). 

Outro crânio humano foi cortado e utilizado como máscara, 

pertencendo a indivíduo adulto e do sexo masculino, do arqueossítio de 

Silica (Majda-Hreskova, Roznava) na Eslováquia, datado da Idade do 

Bronze Final (ca 1000 a.C.) (Ramseyer, 2001, pp. 86, 89). 

Máscaras que aproveitaram o frontal de crânios de carneiro 

procedem do sítio do Petit Chasseur (Sion, Suiça), encontrando-se bem 

datadas no IV milénio a.C., registando-se ainda exemplares exumados 

em aldeias palafíticas da Suíça, que utilizaram crânios de cervídeos, 

sendo atribuídas ao Neolítico e à Idade do Bronze.  

As cabeças-troféu são conhecidas entre populações pretéritas ou 

ainda existentes de todos os continentes, encontrando-se tais 

testemunhos, originados em sacrifícios, combates ou execuções judiciais, 

geralmente em estruturas ou espaços rituais. Em algumas sociedades 

constituem objectos de poder, verdadeiros tesouros particulares ou de 

família, que se transmitem por herança ou comercializam por alto valor. 

Entre os antigos Nasca do Perú (Império Wari, 600-1000 d.C.), 

cabeças-troféu, com o foramen magnum alargado e orifício no frontal ou 

no occipital, por onde passaria corda para serem penduradas, pertenciam, 

segundo análises realizadas a partir de isótopos de istronium, muito 

provavelmente a indivíduos com origem geográfica exógena, mostravam 

traumas cranianos e guardavam-se em recintos rituais (Tung e Knudson, 

2008). Práticas afins foram detectadas na América do Sul, na Bolívia e no  
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Brasil (Jívaros), como entre os Papuas da Nova Guiné ou os povos de 

Timor, pertencendo ao que S. Freud (1973, p. 49) chamou “costumes de 

reconciliação”. 

Os aborígenes do Centro da Austrália (Kimberley) representam, 

através de impressionantes pinturas, ser mítico antropomórfico, do 

“tempo dos sonhos”, que denominam Wondjina. Este surge, como que 

emergindo do solo e pairando no ar, com faces redondas, providas de 

nariz e de grandes olhos, mas sem boca, formulário gráfico cuja repetição 

se deve, principalmente, ao facto de figurarem seres míticos, habitantes 

do mundo transcendente e espíritos auxiliares dos xamãs. 

Constitui antecedentes para as faces oculadas do Vale do Tejo a 

sua congénere, com olhos, nariz e boca, que utiliza bloco móvel 

rudemente afeiçoado, possuindo contorno oval e medindo 0,350 m por 

0,320 m, atingindo 0,21 m de espessura máxima, procedente da gruta de 

El Juyo (Santander). 

Ali integrava estrutura pétrea, voltada para a entrada da cavidade 

subterrânea, tendo-lhe sido atribuída cronologia do Magdalenense Final 

(13500-12000 a.C.) (González e Freeman, 1980; 1982). 

São bem mais tardias as máscaras, de pedra, com olhos, nariz e 

boca, providas de orifícios, junto aos bordos, para fixação, procedentes 

de Hébron (Cisjordânia), datadas dos finais do IX e do VIII milénio a.C. 

ou a recentemente encontrada em Nahal Hemar (Israel), com cronologia 

de ca de 6000 a.C. 

A universalidade das máscaras é uma constante nas sociedades 

pretéritas, onde conferem aparência ao invisível, forças ingénitas, 

espíritos e divindades, como dão largas à imaginação humana, 

transformando, momentaneamente, indivíduos comuns em entidades 

transcendentes. A máscara é sempre expressão simbólica de aspectos do 

sobrenatural e representa a natureza dupla do ser, por vezes meio 

humano, meio animal, sendo capaz de conferir as qualidades dos animais 

aos humanos. Em algumas sociedades as máscaras representam espíritos 

auxiliares dos xamãs (Lommel, 1967, p. 110). 

Os grandes olhos das faces oculadas do Vale do Tejo e a quase 

constante ausência de boca parecem indicar conceptualização de 

divindade, talvez feminina, capaz de tudo ver, devido aos enormes olhos 

redondos, como os da coruja, cuja aquidade visual, diurna e nocturna, é 

bem conhecida. 

A ausência de boca deve relacionar-se com o silêncio místico ou 

ritual, da iniciação, do sobrenatural e o silêncio dos mortos, sinal de 

respeito e, por isso, ainda hoje se concede, simbolicamente, um tempo de 

silêncio em homenagem àqueles que merecem admiração quando 

desaparecidos da nossa companhia. No limite, a morte é o grande silêncio 

(Deonna, 1929; 1931). Todavia, para U. Formentini (1948), a supressão 

da boca em estátuas-estelas indicaria precisamente o contrário, pois 

assinalaria que a alma não tinha saído do corpo através daquela abertura. 

A posição frontal das faces oculadas do Vale do Tejo, conferem-

lhe facialidade onde se visualiza bem os olhos muito abertos e que nos 

fixam, constituindo presença dominadora, enigmática, que parece dirigir-

se ao observador, como que, olhos nos olhos, interpelando-o. 

No abrigo Pinho Monteiro (Arronches), nos contrafortes da serra 

de São Mamede, não longe da aldeia da Esperança e onde existem três 

outros abrigos contendo pinturas, um dos quais estudado por H. Breuil 

nos inícios do passado século, encontrámos face antropomórfica 

semelhante a algumas do Vale do Tejo, mas pintada de cor vermelha. 

Aquela, contornada por linha contínua, ovalada, mostra dois 

grossos pontos figurando os olhos. Situa-se no centro da cavidade 

subterrânea, isolada das restantes pinturas, em lugar de destaque, como 

que presidindo às actividades ali desenvolvidas. 

A estratigrafia cromática e estilística das pinturas deste abrigo, 

assim como o espólio recuperado durante as escavações a que ali 
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procedemos, permitem atribuir a fase onde se integra a representação 

descrita ao Neolítico Final (Gomes, 1989a, pp. 229-235; 1997a, p. 274). 

 

 

 

VII.1.5. IDOLIFORMES 

A denominação advém da palavra grega eídolon que significa duplo 

fantasmático ou representação terrena de realidade sobrenatural, como 

expressão simbólica do divino (Vernant, 1993, p. 10). Segundo Pausanias 

(H. P. IX, 16: 7), Hermes substituiu o corpo de Alcmena por bloco pétreo, 

no cesto onde ela repousava, pelo que foi tal duplo anicónico que, 

erguido num bosque, fundou o santuário (heroon) dedicado àquela. 

E foi, ainda, Pausanias que, no século II d.C., disse que os 

primeiros ídolos ou representações divinas gregas eram “pedras 

naturais”, citando monólito tido como representação de Heracles em 

templo de Hietos, na Beócia, e outro, fálico, de Tespies, daquela mesma 

região, venerado como Eros, assim como o que demarcava o túmulo de 

Neoptoleme, filho de Aquiles, ou os bétilos identificados com a 

divindade solar (Apolo) em Orcomene e em Megara (Apolo Karinós)    

(I, 44, 2). 

 

Também segundo o mesmo autor, junto à estátua de Hermes, em 

Faras, na Acaia, existiam cerca de três dezenas de monólitos, 

paralelepipédicos, aos quais se prestava culto e tendo cada um deles o 

nome de um deus. 

Igualmente Diana de Icaria era representada por monólito cónico, 

embora o Zeus Meilichios, de Sicione, fosse figurado através de bloco 

piramidal e o Zeus Téleios de Tegea, bloco cúbico (Paris, 1909, p. 41). 

Face oculada. Abrigo Pinho Monteiro (Arronches). 
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Pedra de forma ovóide, medindo cerca de 1 m de altura, colocada 

em Delfos, junto à estátua áurea de Apolo, era considerada o “umbigo” 

(= ônfalo) ou “centro do mundo” e tida como coroando o túmulo 

subterrâneo da serpente Python, primeira ocupante do santuário e morta, 

ou dominada, por aquele deus (Paris, 1909, p. 288). 

As conceptualizações acima referidas encontram explicação em 

antigos mitos minorasiáticos que narram a união sexual de seres divinos 

com massas rochosas (pedra genitrix), originando seres minerais 

antropomorfos. Assim aconteceu com a cosmogonia hitita, em que o deus 

Kumarbi originou daquele modo Ullikummi, o vencedor de Teshub, 

enquanto mito frígio análogo refere que Papas (= Zeus) fertilizou pedra 

(Agdos) de onde nasceu o hermafrodita Agditis, que os deuses castram e 

transformam na linda deusa Cibeles (Pausanias, H. P. VII, 17: 10-12). 

Ali acreditava-se que a grande deusa da Terra-Mãe era capaz de 

gerar a partir de pedra, o que reforçava a sua sacralidade (Eliade, 1976, 

pp. 160, 161). Por outro lado, o antropomorfismo tem vindo a ser 

reconhecido como aspecto inato da percepção e compreensão humanas, 

devido, principalmente à tendência para o reconhecimento e/ou 

atribuição de características, de formas e de qualidades humanas a 

objectos inanimados (Gombrich, 1962, p. 87; Guthrie, 1993; Scarre, 

2008). 

H. Breuil (1935, pp. 147, 148) chamou às representações pintadas 

ou gravadas, sintetizando aspectos do modelo humano, ou com claras 

alusões a este, estelas, dada a possível identificação formal com 

elementos da cultura material, encontrados em alguns monumentos 

funerários megalíticos. Trata-se dos buckler motiv, identificados pelos 

arqueólogos de língua anglo-saxónica, apesar de os considerarem figuras 

antropomórficas, pelo que melhor denominariam o que entendemos por 

escutiformes (Twohig, 1981, 60-63). 

Para F. Jordá Cerdá (1983-84, p. 91), as figurações idoliformes, 

enformando objectos ou representações gráficas, constituiram reflexos   

 

 

 

 

de novas formas de religião, cuja presença se fez sentir com as 

sociedades neolíticas e ulteriores.  

Aquele autor define “ídolo” como “(…) representação 

esquemática e linear, que devemos considerar como possível símbolo de 

provável divindade, que ao tomar forma durante os tempos finais do 

'eolítico, constituirá o eixo de religiosidade dos povos megalíticos e 

calcolíticos, e perdurará até à aparição da cultura do vaso 

campaniforme, de cujos espólios desapareceram os ídolos”. Estes, “(…) 

adoptaram formas diversas (oculados, bitriangulares, cruciformes, 

ídolos-placa, etc), terão preferentemente carácter funerário, 

acompanhando os enterramentos colectivos, tanto em megálitos, como 

em grutas”.  

1 – Ídolo antropomórfico do Castro do Cruito (Vila Nova de Famalicão) (foto de A. C. F. da Silva);  

2 – Idoliforme de Peña Buitre (Hinojosa, Cuenca) (seg. P. Bueno Ramírez et alii, 1998, p. 114, fig. 9). 
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Para o mesmo investigador, a origem de tais formas residiria nas 

placas gravadas, de carácter geométrico, epipaleolíticas, do “tipo 

Cocina”. 

Os idoliformes do Vale do Tejo, representados através de 

gravação, podem classificar-se a partir dos aspectos formais, já que 

desconhecemos os materiais em que os seus protótipos foram 

construídos, correspondendo a produções situadas entre o IV e o            

III milénios a.C. 

Uma das variantes melhor reconhecível é aquela em que a cabeça 

se encontra destacada, a par dos ombros. Em outros exemplares, a 

cabeça, embora reconhecível através do seu contorno, não está 

individualizada da forma total, mas contém a figuração dos olhos. Uma 

terceira grande forma apresenta a cabeça ou a face no interior do seu 

perímetro, junto ao seu topo ou, pelo menos, na metade superior do 

corpo, que oferece geralmente aspecto semicircular. 

Só na rocha 11 de Gardete reconheceram-se sete figurações cujas 

características formais permitem a sua identificação, ou possíveis 

paralelos, com os denominados ídolos ou ídolos-bétilo, assim como com 

estelas antropomórficas. 

Uma de tais gravuras (G 11.124), com corpo rectangular 

alongado e cabeça quadrangular aproxima-se, em termos formais, de 

bétilos e de estelas de pedra e, mais precisamente, da estela exumada no 

Castro do Cruito, em Gove (Baião) (Viana, 1963, p. 174, fig. 11). 

Desconhece-se, no entanto, o contexto daquele monólito que, todavia, 

poderia corresponder à ocupação proto-histórica do local de origem.  

Idoliforme do Cachão do Algarve (CAL 55C.2), com corpo 

rectangular tripartido e porção mesial mais alta, encontra paralelo em 

gravura do esteio do átrio de longa sepultura de galeria (Neolítico Final) 

de Le Trou-Aux-Anglais (Epône, Yvelines) na Bacia Parisiense (Cultura 

de Seine-Oise-Marne), onde acompanha antropomorfo esquemático, ao 

que parece segurando machado ou alabarda. Outro esteio daquele 

monumento ofereceu figuração feminina, com seios em relevo (Twohig, 

1981, pp. 80, 81, figs 188, 189). 

E é, ainda, na arte megalítica da Bretanha que encontramos 

paralelos para mais três idoliformes do Vale do Tejo, com cabeça 

destacada (AL 64.34, SS 5.4, F 128.1). 

O maior daqueles (F 128.1), com contorno quadrandular e apenas 

ligeira convexidade no topo, recorda os ídolos gravados nos monumentos 

funerários de Mané Lud e Mané Rutual (Locmariaquer), Ile Longue e 

Gavrinis (Larmor-Baden), entre outros (Twohig, 1981, figs 99, 105, 108, 

109, 111 e 117). 

Idoliforme, com forma vagamente antropomórfica, encontra-se 

gravado, em penedo ao ar livre, na Peña Buitre (La Hinojosa) em 

Cuenca. Com corpo rectangular alongado, mostra cabeça destacada e foi 

atribuído ao Calcolítico (Bueno Ramírez, Balbín Behrmann, Díaz-

Andreu, Aldecoa Quintana, 1998, p. 114, fig. 9). 

Dois idoliformes, com corpo rectangular e a extremidade distal 

apontada, oferecem face destacada, em um deles, com o corpo 

preenchido por picotados, aquela encontra-se em reserva e contém os 

dois olhos (CAL 712.2), enquanto o outro patenteia nariz largo e dois 

pequenos olhos, no interior de face subcircular (CAL 85.2). 

As imagens que acabamos de descrever podem ser comparáveis 

às figuras de cerâmica, conhecidas por ídolos de tipo Comporta, 

procedentes do povoado epónimo e dos de Vidigal (Montemor-o-Novo), 

São Caetano (Évora) e Perdigões (Reguengos de Monsaraz), ocorrências 

com cronologia do Neolítico Final, dado associarem-se a taças carenadas 

e a pesos de tear paralelepipédicos (Gomes, 1987, p. 38, fig. 31; 1997a,  

p. 271, fig. 11; 2001, p. 73, fig. 9). 

Outra figuração idoliforme, com característicos rasgos 

antropomórficos (G 11.52), mostra corpo de contorno trapeziforme, olhos 

e subdivisão central, talvez figurando o nariz, assemelhando-se a  
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algumas das bem conhecidas placas de xisto e de grés. 

Duas outras, com recorte semelhante, mostram também olhos   

(G 5.25 e G 11.201), em uma, a de maiores dimensões, bem evidentes. 

Um idoliforme parece mostrar apenas nariz, junto ao bordo distal 

(G 4.1). 

Já em outra ocasião considerámos que tais representações 

sugeriam traduzir, à escala privada ou “familiar”, monumentos públicos 

como as estátuas-menires tendo, possivelmente, finalidade propiciatória 

no seio das actividades quotidianas e não ligadas ao mundo dos mortos, 

conforme acontecia com as placas de xisto ou de grés, que bem podem 

representar o corpo místico de antepassados ou constituírem repositórios 

das suas almas (Gomes, 1997a, pp. 271, 273, 274, fig. 11).  

Podem reproduzir entidades semelhantes às que acabamos de 

indicar, uma dezena de idoliformes, com corpo igualmente de forma 

trapezoidal, contudo círculo na metade superior ou junto ao bordo distal, 

que interpretamos como representando face. As suas alturas variam entre 

0,100 m e cerca de 0,300 m. Em dois casos observam-se linhas interiores, 

sugerindo existência de braços. 

Idoliforme, com aspecto oval alongado, da rocha 66 de Fratel     

(F 66.21), mostra o interior dividido, através de sete linhas sub-

horizontais, possuindo a inferior pequeno segmento perpendicular a 

meio, enquanto outro seu congénere, de contorno oval, apresenta, no 

interior, linha vertical e quatro segmentos a ele perpendiculares, 

equidistantes entre si, formando reticulado (G 11.100). 

Recordemos que tanto o muito conhecido ídolo de Peña Tú de 

Vidiago (Llanes, Asturias) (Hernández-Pacheco, Cabré e Vega del Sella, 

1914; Bueno Ramírez e Fernández Miranda, 1980), como o de Collado 

de Sejos, gravado em laje que fazia parte de pequeno cromeleque (Bueno 

Ramírez, 1983, p. 155, 156, fig. 1), apresentam os corpos segmentados 

por linhas horizontais; no primeiro, através de sete linhas, gravadas e 

pintadas, e, no segundo, por cinco. É possível que o número sete tivesse 

especial valor simbólico. 

Idoliforme gravado no esteio do corredor do dólmen de Poulguen 

(Penmarc’h), na Bretanha, oferece contorno estelar e cinco linhas 

horizontais que o segmentam (Twohig, 1981, fig. 161). 

 

 

 
Idoliformes. 1 – Peña Tú (Llanes, Astúrias); 2 – Tabuyo del Monte (León); 3 – Collado de Sejos 
(Santander) (1, seg. Hernández Pacheco, Cabré e Vega del Sella, 1914, est. II; 2, seg. M. Almagro 
Basch, 1972, p. 106, fig. 12; 3, seg. P. Bueno Ramírez, 1983, p. 155, fig. 1). 
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Considerámos, de igual modo, idoliformes duas figurações de 

Gardete, uma de contorno oval e com o interior subdividido (G11.57) e 

outra de contorno sub-triangular (G11.166), com o interior preenchido 

por formas subcirculares. 

Não são raras nas pinturas rupestres dos abrigos do Sul da 

Península Ibérica as figurações idoliformes. Cerca de uma dezena de tais 

imagens, com o interior reticulado, pode ser observada no abrigo de Las 

Moriscas – Helechal e outro muito semelhante a figura de Gardete 

(G11.100), foi pintado no Callejón del Peñón Amarillo de las Grajas, 

onde surge conjuntamente com antropomorfos em forma de φ (Breuil, 

1933, ests X, XXV).  

O idoliforme da rocha 12 de Gardete encontra-se rodeado por 

antropomorfos esquemáticos, talvez reproduzindo cena de culto ou 

dança, aspecto que os pares de pequenas figuras afins, situadas ao lado 

esquerdo do ídolo de Peña Tú, também sugerem. 

Não devemos pôr de parte a hipótese de outras figuras 

trapezoidais, por vezes com o interior preenchido por picotados 

dispersos, poderem, ainda, corresponder a representações idoliformes, 

cujos protótipos em alguns casos poderão ter sido construídos em 

materiais perecíveis e que têm vindo a ser identificados em contextos 

arqueológicos desde o Neolítico à Idade do Ferro (Gomes, 1993, pp. 15, 

16, fig. 5). 

 

VII.1.6. VULTOS 

Incluímos nesta categoria imagens com sugestão antropomórfica, 

silhuetas, bustos de frente, de sexo indeterminado, que podem representar 

conceptualizações, como espíritos, seres desaparecidos ou sobrenaturais, 

embora com afinidades humanas. A. Leroi-Gourhan (1973a, pp. 96, 97) 

chamou-lhes fantasmas e surgem tanto na arte paleolítica europeia como 

 

 

 

 

na dos ciclos holocénicos, revelando a crença em mundo transcendente, 

povoado por espíritos, situado para além da normal percepção sensorial 

humana (Read, 1973, p. 52). 

Duas daquelas imagens, com cabeça reconhecível, mostram 

pequenos olhos circulares (F 1131A.22 e CAL 68D.38). 
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Três outras de tais representações, fisicamente mal definidas, 

obtidas através de manchas de picotados algo dispersos e, portanto, com 

forma em parte difusa, foram identificadas nas rochas 292 e 491C de 

Fratel. 

Duas delas mostram cabeça de forma oval e corpo sub-

rectangular, observando-se, ainda, a sugestão dos membros inferiores. 

Uma outra (F 491C.6) oferece cabeça oval e foi sobreposta por 

zoomorfo esquemático, do tipo pectiforme.  

Constitui excelente paralelo para as imagens antes referidas o 

contorno antropomorfo, inciso sobre face de estela rudimentar, que se 

ergue à entrada da câmara da sepultura megalítica de Guadalperal 

(Cáceres).

 

Aquela imagem, que parece emergir do solo, sobrepõe e talvez se 

associe a pequenas figuras serpentiformes. Também a forma do bloco de 

granito que constitui a estela sugere vago contorno antropomórfico. Esta 

sepultura continha espólios datáveis no Neolítico Final (IV milénio a.C.) 

e no Calcolítico (Bueno Ramírez e Balbín-Behrmann, 2000, pp. 355-358, 

fig. 9). 

 

VII.1.7. PODOMORFOS 

Entende-se como podomorfos, imagens de pegadas humanas, descalças 

ou calçadas, em contorno ou escavadas, figuradas através de linhas 

filiformes, sucessões de picotados ou abradidas, mas igualmente  

insculpidas ou em falso relevo. Podem surgir isoladas, formando pares, 

por vezes unidos por linhas, ou em grupos que simulam rastos ou, ainda, 

dispersas. 

Os podomorfos, apesar dos significados que possam ter tido, 

consoante as épocas e as culturas, representam inequivocamente parte 

bem reconhecível do corpo humano, pelo que a sua integração nos 

pictogramas parece pacífica. 

Tais símbolos, conhecidos em todos os continentes habitados pelo 

Homem, onde foram realizados desde a Pré-História e, em muitos casos, 

até aos nossos dias, associam-se tanto a manifestações de carácter sócio-

religioso, como a tradições populares, acreditando-se, sobretudo, que 

registam a presença de divindades, ou hierofanias de santos, de figuras 

históricas ou legendárias. 

As pedras que lhes servem de suporte contêm a ideia de 

eternidade, que os podomorfos, quando tidos como pertencentes a 

divindades ou a heróis, potenciam os poderes, atingindo dimensão 

sobrenatural. 

Dólmen de Guadalperal, Cáceres (seg. Bueno Martínez e Balbín Behrmann, 2000, p. 355, fig. 9). 
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A mais antiga referência literária a podomorfos deve-se a 

Heródoto que regista pegadas de Hércules na Scytia. Apuleio 

(Metamorfoses, 11,17,3) fala em vestigia, de Ísis, de prata, entre outras 

alusões a podomorfos (Dunbabin, 1990, p. 96). No Oriente, o viajante 

Fa-Hsien (399-414 d.C.) assinalou imagem afim no sudoeste do Sri 

Lanka. É esta a pegada célebre, tida como de Buda, de Siva, de Adão ou 

de São Tomé, situada no denominado Pico de Adão e medindo seis pés 

de comprimento, depois mencionada por Marco Polo (século XIII), Ibn 

Batuta (1344) e Luís de Camões, nos seguintes versos de Os Lusíadas 

(1572, canto X, 136): “Os naturais o tem por coisa santa; Pela pedra 

onde está pegada humana” (Vasconcellos, 1882, p. 94, nota 67; Bord, 

2004, pp. 36, 50). 

No Continente Americano foi o distinto missionário Pe Manuel da 

Nóbrega quem primeiro assinalou, no Brasil e em 1549, a presença de 

pegadas rupestres a que se somaram outras identificações nos arredores 

da Baía, do porto de São Vicente e na Paraíba, sendo grande parte delas 

atribuídas à passagem do apóstolo São Tomé (Vasconcellos, 1865, pp. 

CII-CVI). 

Já em meados do século XIX, David Livingstone (1857) haveria 

de visitar, em Pungo A Ndongo (Malanje), no Norte de Angola, 

podomorfo realisticamente escavado, medindo 0,225 m de comprimento, 

interpretado pelos indígenas como correspondendo a pegada da famosa 

rainha Ginga (1624-1663) (Bord, 2004, p. 129). 

Na Europa, e mesmo em outros continentes, muitos podomorfos 

são atribuídos à presença ou à passagem de Hércules ou Gargântua, do 

próprio Cristo (Monte das Oliveiras e Praetorium de Jerusalém), da 

Virgem Maria, São José, São Pedro, São Gonçalo, São Miguel, São 

Martinho, e de líderes político-espirituais (pedras de proclamação 

irlandesas e escocesas), enquanto em zonas islamizadas são tidos como 

de Maomé ou até do patriarca Abraão (Ká bah). No Oriente, relacionam-

os com Vishnu, e a sua encarnação Rama, ou como Buda, como os 

enormes exemplares existentes junto ao templo de Malikdene, no Sri 

Lanka, anteriores à presença de imagens daquela figura sagrada, para o 

seu culto, vindas da Índia (Dunbabin, 1990, p. 104; Marziou e Grançon, 

2002, p. 29; Bord, 2004, pp. 36-39, 49). Na China são bem conhecidas as 

pegadas gigantes do Imperador Amarelo, tido como progenitor da 

dinastia Han, gravadas junto do mausoléu a ele dedicado em Qiaoshan 

(Huangling) (Liu, 1999, pp. 605, 606, fig. 3). 

Pegadas gigantes, uma isolada e um par, observam-se no acesso 

ao templo de Ain’Dara, na Síria, sendo atribuídas à deusa Ishtar ou ao seu 

par Teshub, estando datadas no século X a.C. (Baquedano Beltrán e 

Blanco-Loizelier, 1998, pp. 30, 31, 33). 

O excepcional significado simbólico dos pés, ligados ao mundo 

sagrado, surge registado na Bíblia (Josué, III, 13) quando Josué diz “E 

logo que os sacerdotes, que levam a arca ao Senhor Deus de toda a 

Terra, tiverem metido as plantas de seus pés nas águas do Jordão, as 

águas debaixo seguirão a sua corrente e minguarão; e as que vêm de 

cima, pararão, feitas num corpo”. 

Na Irlanda e na Escócia, as investiduras relacionadas com a 

chefia de líderes diversos e até de reis, fazia-se sobre gravuras 

representando podomorfos, aspecto documentado literariamente entre o 

século XVI e XIX (Bord, 2004, p. 33; García Quintela, 2004, p. 53). 

H. Lhote (1961, p. 93) registou a presença de gravuras 

podomórficas em lajes, representando pés descalços ou providos de 

sandálias, em diversas regiões do Sahara mas, sobretudo, perto de passos 

difíceis. A população local interpretava-as como tendo a finalidade de 

distrair os génios ou espíritos que guardavam tais locais, enquanto as 

pessoas os atravessavam com sucesso. 

Encontram-se próximas dos contextos, geográfico e cultural, dos 

podomorfos taganos as representações de pares de pés, descalços ou com 

sandálias (solae), de lápides votivas romanas, de que se conhecem 

catorze exemplares procedentes de Itálica (Sevilha). Estas, em pelo 
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 menos três exemplares, aludem a Ísis, rainha dos Céus e Senhora do 

Mundo, tendo sido datadas nos séculos II e III (Fernández-Chicarro, 

1950). Lápides semelhantes procedem de Belo (templo de Ísis) Aiguières 

(Fréjus, Var), Acrocorinto (santuário de Deméter), Tessalonica (dedicadas 

a Serapis ou a Ísis), Larissa, Queroneia, Delos, Lesbos e de diferentes 

locais, com aquela mesma cronologia, sendo interpretadas como ex-votos 

de viajantes e peregrinos, executados em agradecimento do êxito das 

jornadas efectuadas ou como testemunho da presença divina de Ísis e dos 

seus sincretismos (Reinach, 1885, p. 385; Dunbabin, 1990, pp. 86, 95; 

Dunand, 2000, pp. 88, 90, 120, 144; Bouet, 2007, p. 7). 

Em uma das lápides de Itálica, dedicada a Ísis (Dominae Ourani), 

surge par de pés, contando-se em cada um deles seis dedos (sedígito), 

característica do mundo transcendente (Fernández-Chicarro, 1950, pp. 

620, 621). 

Garrafa ritual, ou cantil de peregrino, executada em cerâmica de 

paredes finas de oficina emeritense, mostra par de podomorfos em 

contorno (Rodríguez Martín, 1996, p. 168, fig. 12-XX) e que também 

bem pode relacionar-se com o culto de Isís, “senhora dos rios” e, para os 

Gregos, do mar, protectora das colheitas, esposa divina e deusa-mãe. 

Presumimos que as representações de pegadas, de pés calçados, 

correspondem ao uso de sapatos ou de sandálias, fabricados em pele ou 

fibras vegetais, conforme era frequente entre as aristocracias e sacerdotes, 

do Egipto e de outras regiões do Próximo Oriente, onde tais elementos do 

vestuário, designadamente quando de carácter ritual, podiam ser 

construídos em materiais preciosos, como o marfim ou o ouro. Para M. 

Mauss (1972, p. 73) as origens do calçado seriam principalmente de 

carácter mágico, impedindo que os pés contactassem directamente com o 

solo e as forças nele existentes, ou militar, de modo a proteger e 

fortalecer aquela importante parte do corpo humano. 

No Egipto a classe sacerdotal usava, segundo Heródoto (II, 37), 

sandálias de papiro e o faraó Tutankhamón foi ritualizado, na morte, com 
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sandálias de ouro, conhecendo-se outras em marfim, procedentes de 

sepultura de Kerma (XII dinastia). No mundo greco-romano e céltico 

usou-se a carbatina, sandália de couro, provida de tiras para fixação ao 

pé (Almagro Basch, 1959, pp. 181, 182; Fernández, 2008, p. 31). 

Na Península Ibérica conhecem-se sandálias votivas, de marfim 

(Almizaraque e Los Millares, sep. 12) ou de mármore (sep. II de 

Alapraia, Estoril), mas também cerca de duas dezenas de sandálias feitas 

de esparto (Stipa tenacissima L.), do Neolítico Final (ca 3400 a.C.), 

procedentes da Cueva de los Múrciélagos (Albuñol, Granada). 

Aquelas oferecem dois tipos de manufactura e, devido às suas 

dimensões reduzidas, terão sido usadas por crianças ou por mulheres com 

o pé pequeno (nos 35 e 36). Datação obtida através do método do 

radiocarbono (14C) para fragmentos de uma das sandálias indicou 

5400±80 B.P. (CSIC – 246) (Almagro Basch, 1959, pp. 181, 182; Alfaro 

Giner, 1980, pp. 129-131). 

São algo ulteriores (ca. 3350-3100 a.C.) os restos de sapatos de 

couro que usava o homem de Hauslabjoch, nos Alpes Italianos (Spindler, 

1996, p. 170). 

Par de sandálias, de bronze, do santuário de Apólo, em Corcyra, 

representavam a própria divindade e era tido como contendo 

propriedades apotropaicas (Dunbabin, 1990, p. 95).  

Os podomorfos são bem conhecidos na arte pré-histórica 

portuguesa, nomeadamente no complexo rupestre da vertente oriental da 

serra do Caramulo (Alagoa, Carregueira, Picoto, Molelinhos), no 

Noroeste Peninsular (Laje das Fogaças, Chã das Carvalheiras 1 e 4, em 

Lanhelas, Caminha), e na serra de Alvélos ou do Cabeço Rainha (Oleiros, 

Castelo Branco), mais próximo do complexo artístico tagano, como do 

Vale do Guadiana. Na vizinha Espanha foram detectados na Extremadura 

e na Galiza, encontrando-se muito divulgados em outras zonas da 

Europa, como a Escandinávia e os Alpes Italianos, onde têm vindo a ser, 

genericamente, atribuídos à Proto-História. 

Identificámos 62 podomorfos singulares e dois pares de 

podomorfos unidos pelos bordos internos, na arte do Vale do Tejo. Trata-

se de pictogramas com variedade dimensional e grande polimorfismo, 

representados pelo contorno, gravados através de linhas picotadas, 

algumas apenas esboçadas, outras incompletas, embora existindo 

exmplares bem visíveis, produzidos com linhas contínuas e profundas. 

Apenas em um caso podemos reconhecer claramente a figuração dos 

cinco dedos (G 10.8), embora tanto naquele como em sete outros 

podomorfos se observe a delimitação do calcanhar, ou de correia que 

ajudava a fixar o calçado ao pé. Linha mesial, por vezes dupla e até 

múltiplas linhas são conhecidas em podomorfos do Valcamónica e da 

Escandinávia, onde têm vindo a ser interpretadas do mesmo modo 

(Sognnes, 2001, pp. 56-58, 69, 70). 

A assinalável quantidade e polimorfismo dos podomorfos que 

descobrimos, nos anos setenta, nas rochas da Alagoa (Tondela), onde 

aquele motivo iconográfico é dominante (73%), conduziu a que, para 

tentarmos aprofundar o seu conhecimento, através de metodologia 

analítica e estabelecêssemos, a partir de critérios morfo-métricos, sete 

formas distintas, independentemente das suas dimensões ou das variantes 

técnicas utilizadas em tais representações (Gomes e Monteiro, 1974-77a, 

pp. 154-156). 

O desenvolvimento daquela metodologia permitiu agora 

reconhecer nove formas, seguindo-se os seguintes critérios: 

- Orientação dos podomorfos a partir do seu eixo de simetria, 

disposto na vertical, encontrando-se com o calcanhar, ou zona proximal, 

dirigido para baixo e com a extremidade oposta, ou zona distal, para 

cima; 

- O comprimento total absoluto (H) é medido sobre aquele eixo, 

cuja divisão em três partes iguais determinou dois pontos extremos, 

correspondendo à intersecção com o podomorfo e dois outros interiores; 
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- Pelos dois pontos interiores, antes mencionados, devem passar, 

perpendicularmente ao eixo de simetria, dois eixos menores (L1 e L2), 

que segmentam os podomorfos em três zonas distintas (anterior ou distal, 

mesial e posterior ou proximal); 

- São as relações de simetria daquelas três zonas e as medidas dos 

eixos (L1 e L2) que enformam as distinções morfológicas capazes de 

classificarem os podomorfos nas nove formas, que passamos a descrever. 

Forma A – Podomorfos possuindo as três zonas simétricas e os 

bordos mesiais paralelos e rectos, sendo L1 = L2 ou L1 – L2<0,050 m. 

Forma B – Podomorfos contendo as três zonas simétricas, 

embora com L1 – L2 e L1 – L2>0,050 m. 

Forma C – Podomorfos apenas com a área distal assimétrica, 

mostrando L1 = L2 ou L1 – L2<0,050 m. 

Forma D – Podomorfos somente com a área distal assimétrica, 

mas possuindo L1>L2 e L1 – L2>0,050 m. 

Forma E – Podomorfos mostrando apenas a área proximal 

assimétrica, apresentando L1 = L2 ou L1 – L2<0,050 m. 

Forma F – Podomorfos oferecendo apenas a área proximal 

assimétrica, possuindo L1 > L2 e L1 – L2>0,050 m. 

Forma G – Podomorfos contendo as áreas distal e proximal 

assimétricas, sendo a mesial simétrica e L1 = L2 ou L1 – L2<0,050 m. 

Forma H – Podomorfos exibindo as áreas distal e proximal 

assimétricas, contendo a mesial simétrica e L1>L2 ou L1 – L2>0,050 m. 

Forma I – Podomorfos possuindo as três zonas assimétricas e, 

portanto, mais próximos das formas naturalistas. 

Os 66 podomorfos do Vale do Tejo distribuem-se por aquelas 

formas, sendo em maior número os que correspondem à primeira, ou 

seja, contendo as três zonas simétricas e os bordos mesiais paralelos 

(31,81%). No entanto, as formas que mais se aproximam das pegadas 

antropomórficas (formas D e I) obtiveram percentagens iguais e elevadas 

(18,18% cada), pelo que, desde já, podemos inferir terem pés humanos 

servido de modelo àquelas representações. 

Outro dado significativo concerne a terem sido maioritariamente 

figurados podomorfos esquerdos (62%), encontrando-se os direitos em 

bem menor número (38%), sobretudo se excluirmos do cálculo 

percentual aqueles em que não foi possível identificar o lado. 

O aspecto mencionado pode relacionar-se com procedimento de 

carácter ritual mas, também, com o facto de para operador dextro ser 

mais fácil proceder a esboço gravado do contorno do seu pé esquerdo do 

que se o modelo fosse o pé direito. 

As dimensões constituem importante atributo dos podomorfos.   

A média dos comprimentos observados é de 0,183 m, bem menor do que 

a média obtida nos 110 podomorfos que estudámos na Alagoa (Tondela), 

que atinge 0,213 m, ou nos 28 do Monte de Góios (Lanhelas, Caminha) 

que é de 0,234 m. Todavia, a grande variação daquele atributo, nos 

exemplares do Vale do Tejo, entre 0,115 m e 0,290 m, permite outro tipo 

de abordagem e de ilações, designadamente atribuição etária e a género. 
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Catálogo das formas idealizadas dos podomorfos do Vale do Tejo. 



 

 

 

 

Ref. lado forma comp. (m) larg. (m) índice cruc. orientação estatura idade  Ref. lado forma comp. (m) larg. (m) índice cruc. orientação estatura idade 

SS 5.2 DTO E 0,125 0,055 2,27 - 0,83 3/3  F 1134. DTO D 0,160 0,075 2,13 - 1,06 6/6 

SS 43.17 ESQ F 0,160 0,100 1,60 - 1,06 6/6  F 1222.17 ESQ C 0,165 0,075 2,20 - 1,10 7/7 

SS 44.153 ESQ C 0,100 0,050 2,00  0,66 1/1  F 1224.1 ESQ C 0,160 0,100 1,60 - 1,06 6/6 

SS 2081.1 ESQ A 0,125 0,050 2,50 S-N 0,83 3/3  F 141.3 ESQ A 0,215 0,100 2,15 - 1,43 13/14 

AL 64.9 ESQ B 0,160 0,090 1,77 NO-SE 1,06 6/6  F 155. 46 ? I 0,180 0,090 2,00 S-N 1,20 9/9 

LB 16.1 DTO I 0,175 0,100 1,75 - 1,16 8/7  F 155.60 DTO I 0,160 0,060 2,66 SE-NO 1,06 6/6 

LB 37A.2 DTO I 0,210 0,105 2,00 - 1,40 13/14  F 155.72 DTO I 0,150 0,075 2,00 E-O 1,00 5/5 

CAL 6D.42 ESQ A 0,180 0,100 1,80 - 1,20 9/9  F 175.6 ESQ D 0,180 0,100 1,80 NE-SO 1,20 9/9 

CAL 29.8 DTO I 0,130 0,060 2,16 - 0,86 3/3  CHVM 6.33 ESQ F 0,220 0,100 2,20 - 1,46 14/15 

CAL 50A.9 ESQ D 0,160 0,080 2,00 - 1,06 6/6  G 1.6 ESQ D 0,240 0,110 2,18 O-E 1,60 16/ad. 

CAL 54.64 ESQ A 0,260 0,160 1,62 - 1,73 ad./ad.  G 3.11 ESQ E 0,200 0,100 2,00 E-O 1,33 11/12 

CAL 57.15 ? A 0,230 0,100 2,30  1,53 15/17  G 3.16 ESQ I 0,150 0,080 1,87 S-N 1,00 5/5 

CAL 58A.4 DTO A 0,265 0,140 1,89 SE-NO 1,76 ad./ad.  G 8.2 DTO I 0,135 0,055 2,45 S-N 0,90 4/4 

CAL 61.1 ESQ C 0,250 0,120 1,79  1,43 14/14  G 9.7 DTO D 0,170 0,080 2,12 E-O 1,13 7/8 

CAL 63.60 DTO C 0,210 0,110 1,90 NO-SE 1,40 13/14  G 10.8 ESQ C 0,275 0,120 2,29 E-O 1,83 ad./ad. 

CAL 65.48 ESQ D 0,170 0,090 1,88 - 1,13 7/8  G 11.82 ESQ D 0,195 0,085 2,29 S-N 1,30 10/11 

CAL 66.50 DTO A 0,145 0,065 2,23 - 0,96 5/5  G 11.96 ESQ D 0,180 0,090 2,00 O-E 1,20 9/9 

CAL 66.98 DTO A 0,190 0,100 1,90 - 1,26 9/10  G 11.171 ? A 0,175 0,075 2,33 SE-NO 1,16 8/9 

CAL 68D.54 ESQ A 0,175 0,100 1,75 - 1,16 8/9  G 11.176 ESQ B 0,235 0,110 2,13 SE-NO 1,56 15/18 

CAL 69B.21 ESQ E 0,170 0,080 2,12 - 1,13 7/8  G 12.2 ? A 0,250 0,100 2,50 NE-SO 1,66 17/ad. 

CAL 101B.21 ESQ C 0,190 0,110 1,72 S-N 1,26 9/10  G 14.15 DTO I 0,150 0,060 2,50 E-O 1,00 5/6 

CAL 101B.48 ? A 0,150 0,075 2,00 E-O 1,00 5/6  G 14.34 ? A 0,180 0,090 2,00 SE-NO 1,20 9/9 

CAL 113.22 ? A 0,210 0,100 2,10 NO-SE 1,40 13/14  G 15.7 ESQ I 0,240 0,120 2,00 E-O 1,60 15/ad. 

FIC 38.18 ESQ G 0,210 0,110 1,90 - 1,40 13/14  G 24.6 ESQ I 0,240 0,090 2,66 NO-SE 1,60 15/ad. 

FIC 54.4 ESQ D 0,150 0,090 1,66 - 1,00 5/6  G. 28.8 ? A 0,180 0,095 1,89 SE-NO 1,20 9/9 

F 22.34 DTO C 0,140 0,060 2,33 - 0,93 4/4  G 29. 2 DTO I 0,250 0,105 2,38 NO-SE 1,66 17/ad. 

F 37.18 DTO D 0,125 0,065 1,92 - 0,83 3/3  G 31.30 ESQ H 0,290 0,110 2,63 O-E 1,93 ad./ad. 

F 39A.7 ? A 0,180 0,105 1,71 - 1,20 9/9  OC 1.4 ESQ H 0,160 0,085 1,88 SE-NO 1,06 6/6 

F 39B.3 ESQ D 0,165 0,090 1,83 - 1,10 7/7  OC 1.19 ESQ B 0,120 0,070 1,71 E-O 0,80 2/2 

F 55.42 ? A 0,160 0,080 2,00 - 1,06 6/6  SS 1901.2 DTO G 0,180 0,060 3,00 - 1,20 9/9 

F 56.48 ? A 0,115 0,060 1,91 NE-SO 0,76 2/2  SS 1901.3 ESQ G 0,180 0,060 3,00 - 1,20 9/9 

F 68.12 DTO D 0,170 0,008 2,12 - 1,13 7/8  G 22.3 DTO A 0,150 0,100 1,50 N-S 1,00 5/6 

F 94.8 DTO A 0,270 0,110 2,45 - 1,80 ad./ad.  G 22.3 ESQ A 0,150 0,100 1,50 N-S 1,00 5/6 

Podomorfos singulares (62) e pares (2) do Vale do Tejo (t = 66). 

(as estaturas, aproximadas, foram calculadas recorrendo ao método de H.-V. de Vallois e as idades através da tabela de Quétélet – Índice de Rohrer). 
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Formas dos podomorfos (66)

Lado dos podomorfos (dir., esq. e indeterm.)
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H.-V. de Vallois (1928) determinou a estatura aproximada para 

populações de diferentes regiões do globo a partir do comprimento das 

pegadas, concluindo que, para os H. Sapiens Sapiens

correspondiam a 15% da sua altura, o que permite deter

aproximada de quem legou tais vestígios, dividindo o comprimento do pé 

por 15. O mesmo autor definiu, ainda, o que denominou por “índice 

crucial” ou seja, o valor obtido a partir da divisão do comprimento 

máximo de cada pegada pela sua maior 

maior nos pés mais pequenos do que nos grandes, sendo estes mais 

esbeltos, aspecto que se comprova na amostragem correspondente ao 

Vale do Tejo e que, uma vez mais, indica terem, aqueles podomorfos, 

como modelo o pé humano e sobretudo de jovens

Os comprimentos dos pés dos homens adultos europeus 

se, normalmente, entre 0,260 m e 0,280 

m a 0,115 m, dimensões esmagadoramente superiores às registadas nos 

podomorfos taganos, mas ainda maiores que os podomorfos da Alagoa 

ou do Monte de Góios. De facto, atendendo às estaturas que aqueles 

denunciam, a partir do método de H.-V. de Vallois e relacionando

com a idade e o sexo, através da tabela de Quétélet 

chegamos à conclusão, sem dúvida importante para o enquadramento 

interpretativo, de que os podomorfos representados correspondem 

maioritariamente a pés de crianças, do sexo m

feminino (79,03%), com idades compreendidas entre 1 e 14 anos.

Podomorfos gravados em contorno, de pequenas dimensões, 

situados em penhasco próximo do povoado de Aldeacentenera (Cáceres), 

foram igualmente atribuídos a mulheres ou a crianças (Sevillano, 1991, 

p. 134). 

As pequenas dimensões dos podomorfos do Vale do Tejo, com 

paralelos em outras zonas da Península Ibérica, indica

corresponderem a crianças, adolescentes 

estatura, legitimando a hipótese de tal como acontece em diversas 

V. de Vallois (1928) determinou a estatura aproximada para 

populações de diferentes regiões do globo a partir do comprimento das 

H. Sapiens Sapiens europeus, aquelas 

correspondiam a 15% da sua altura, o que permite determinar a idade 

aproximada de quem legou tais vestígios, dividindo o comprimento do pé 

por 15. O mesmo autor definiu, ainda, o que denominou por “índice 

crucial” ou seja, o valor obtido a partir da divisão do comprimento 

máximo de cada pegada pela sua maior largura, concluindo que aquele é 

maior nos pés mais pequenos do que nos grandes, sendo estes mais 

, aspecto que se comprova na amostragem correspondente ao 

Vale do Tejo e que, uma vez mais, indica terem, aqueles podomorfos, 

e sobretudo de jovens. 

Os comprimentos dos pés dos homens adultos europeus situam-

 m e as larguras oscilam de 0,100 

, dimensões esmagadoramente superiores às registadas nos 

res que os podomorfos da Alagoa 

ou do Monte de Góios. De facto, atendendo às estaturas que aqueles 

V. de Vallois e relacionando estas, 

com a idade e o sexo, através da tabela de Quétélet – Índice de Rohrer, 

, sem dúvida importante para o enquadramento 

de que os podomorfos representados correspondem 

maioritariamente a pés de crianças, do sexo masculino (80,65%) ou 

feminino (79,03%), com idades compreendidas entre 1 e 14 anos. 

gravados em contorno, de pequenas dimensões, 

em penhasco próximo do povoado de Aldeacentenera (Cáceres), 

foram igualmente atribuídos a mulheres ou a crianças (Sevillano, 1991,  

podomorfos do Vale do Tejo, com 

outras zonas da Península Ibérica, indicam não só 

, adolescentes e mulheres, com pequena 

estatura, legitimando a hipótese de tal como acontece em diversas 
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sociedades etnográficas, de todo o planeta, crianças integraram os seus 

rituais, tidas como símbolos de fertilidade, como elementos sacrificiais 

ou mediadores entre o mundo real e sobrenatural, aspecto que, por 

exemplo, existia entre os Ndembu, do Congo (Turner, 1974, p. 69). 

Também não devemos descartar a hipótese de terem existido 

sacerdotisas e, sobretudo, mitos expressados por tais imagens ligadas à 

mulher. 

Neste contexto, importa recordar a presença de numerosas 

pegadas de mulheres e de crianças, ou de anões, em grutas como Pech-

Merle, Niaux, Aldène, Le Tuc d’Audoubert ou Cabrerets (Pales, 1960; 

1976; Leroi-Gourhan, 1971, p. 137; 1973a, pp. 107, 123). Impressões de 

pés e de mãos no solo argiloso de Lascaux, depois calcificado, mostraram 

também poderem pertencer a indivíduos de baixa estatura e sobretudo a 

mulheres, a adolescentes ou a crianças (Barrière e Sahly, 1964). 

Igualmente as mãos humanas pintadas, em positivo ou em 

negativo, de muitas grutas com arte parietal possuem dimorfismo e, em 

geral, pequenas dimensões, podendo corresponder a homens, a mulheres 

ou, até, a crianças (Leroi-Gourhan, 1967, p. 118; 1971, p. 103; 1973a,    

p. 107; Snow, 2006, p. 403). 

As representações gravadas de podomorfos, isolados, em pares 

ou constituindo conjuntos que parecem formar passadas e rastos, mais ou 

menos longos, devem corresponder à pars pro toto, ou à parte pelo todo, 

de divindades, ou seja, à presença de importantes personagens, epifanias 

ou hierofanias, capazes de protegerem do mal e de conferirem força e 

bem-estar. Tais entidades podem ter desaparecido no interior das rochas, 

deixando como testemunho apenas as pegadas, ou seja, os testemunhos 

da sua passagem terrena. 

Na mitologia grega, o gigante Anteus era invencível enquanto se 

mantinha em contacto com a terra-mãe, reconhecendo-se a importância 

simbólica dos pés, devido à ligação que traduzem entre os corpos e a 

terra, conotada com o ciclo da fecundidade ou à sua ligação com o 

destino de cada um, conforme se acreditava na Velha Europa. Por isso, 

Édipo significa o do pé inchado e Áquiles foi morto quando atingido por 

flecha no calcanhar, tal víbora traiçoeira, subterrânea e ctoniana. 

No Vale do Tejo, os podomorfos surgem isolados e não em 

grandes conjuntos, conforme acontece em locais da Beira Baixa (Alagoa, 

Picoto, Carregueira, Rasto do Mouros, Sesmarias), da Estremadura 

Castelhana (Castillo de Pinofranqueado) e, mais raramente, do Noroeste 

Peninsular. 

No complexo tagano, os podomorfos associam-se a gravuras pré-

existentes, isoladas e sobretudo a conjuntos, por certo conferindo-lhes 

novo significado religioso, pelo que, na maioria dos casos, surgem 

sobrepostos àquelas. Em número significativo de ocorrências os 

podomorfos ocupam o lado inferior esquerdo de tais suportes contendo 

gravuras e em menor número o topo ou o centro das superfícies 

decoradas. A informação estratigráfica obtida para os podomorfos do 

Vale do Tejo indica que eles integram o seu período artístico terminal, 

com cronologia da Idade do Bronze Final ou dos alvores da Idade do 

Ferro, atribuição conferida não só através das numerosas sobreposições, 

como pela variedade técnica de execução de muitos, devido ao uso de 

artefactos metálicos, de bronze ou de ferro. 

Aquela cronologia encontra-se confirmada nos podomorfos que 

sobrepõem ou são sobrepostos por figurações de espadas em Castillo de 

Pinofranqueado I, aos que se associam àquelas armas na Piedra Mora, 

arqueossítios da província de Cáceres, como ao existente na rocha de 

Molelinhos (Tondela), e que se relaciona com imagens de armas dos 

inícios da Idade do Ferro, ou ainda com os descobertos em ambiente 

cultural castrejo (Santa Tecla e Briteiros). 

Na Piedra Mora (Azeña, Caminomorisco), laje de xisto sub-

horizontal, figurações de espadas, de punhal e de lança, associam-se às de 

três podomorfos calçados, com gravação linear, algumas daquelas 

sobrepondo-as  (Sevillano,  1991,  pp. 29-34,  fig. 9).  Em  Castillo  de 
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Pinofranqueado I, superfície igualmente de xisto e quase horizontal, 

medindo 7 m de comprimento por 3 m de largura, 

picotagem ou 

representações de oito espadas, com lâminas de bordos paralelos e 

empunhaduras maciças, 

dois punhais, armas a que podemos atribuir cronologia na Idade do 

Bronze Médio/

encontram

em seis casos, detectando

com paralelo na rocha 53 do Cachão do Algarve (Sevillano, 

pp. 318, 319; 1991, pp. 61

Rocha com quase três dezenas de podomorfos, 

diferentes 

número, tal como exemplares do Alto do 

têm como suporte su

covinhas e a alfabetiformes, tal como a antropomorfo esquemático, fálico 

e com semicírculo em torno da cabeça, semelhante a exemplares do Vale 

do Tejo (Caninas 

E

podomorfos (5), na rocha CXXXIV, um deles sobrepondo figuração 

esquemática, sendo atribuível à Idade do Bronze Médio ou Final 

(Collado Giraldo, 2006, pp. 407, 410).

 

 

 

 

crianças (1

adolescentes (15

adultos (+ 18 anos)

Total 

Podomorfos singulares do Vale do Tejo (62)
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Pinofranqueado I, superfície igualmente de xisto e quase horizontal, 

medindo 7 m de comprimento por 3 m de largura, contém

picotagem ou através de incisão linear, entre outra iconografia, as 

representações de oito espadas, com lâminas de bordos paralelos e 

empunhaduras maciças, com a extremidade globular e, pelo menos, de 

dois punhais, armas a que podemos atribuir cronologia na Idade do 

Bronze Médio/Final. Os podomorfos representando pés calçados, 

encontram-se isolados, em grupos ou formando pares, conforme acontece 

em seis casos, detectando-se também dois pares de espadas, ocorrência 

com paralelo na rocha 53 do Cachão do Algarve (Sevillano, 

318, 319; 1991, pp. 61-76, fig. 30). 

Rocha com quase três dezenas de podomorfos, 

diferentes formas, de Sesmarias (Oleiros), e outras oferecendo 

número, tal como exemplares do Alto do Pobral, no mesmo concelho, 

têm como suporte superfícies de xisto, onde se asso

covinhas e a alfabetiformes, tal como a antropomorfo esquemático, fálico 

e com semicírculo em torno da cabeça, semelhante a exemplares do Vale 

do Tejo (Caninas et alii, 2008, pp. 5-8). 

Em Molino Manzánez, no Vale do Guadiana, foram registados 

podomorfos (5), na rocha CXXXIV, um deles sobrepondo figuração 

esquemática, sendo atribuível à Idade do Bronze Médio ou Final 

(Collado Giraldo, 2006, pp. 407, 410). 

 

 

 

Masc. % Fem.

crianças (1-14 anos) 50 80,65 49

adolescentes (15-18 anos) 7 11,29 3

adultos (+ 18 anos) 5 8,06 10

62 100,00 62

Podomorfos singulares do Vale do Tejo (62). Atribuição etária e género.

Pinofranqueado I, superfície igualmente de xisto e quase horizontal, 

contém gravados por 

incisão linear, entre outra iconografia, as 

representações de oito espadas, com lâminas de bordos paralelos e 

a extremidade globular e, pelo menos, de 

dois punhais, armas a que podemos atribuir cronologia na Idade do 

ndo pés calçados, 

se isolados, em grupos ou formando pares, conforme acontece 

se também dois pares de espadas, ocorrência 

com paralelo na rocha 53 do Cachão do Algarve (Sevillano, 1986-87,   

Rocha com quase três dezenas de podomorfos, possuindo 

oferecendo menor 

, no mesmo concelho, 

cies de xisto, onde se associam a círculos, 

covinhas e a alfabetiformes, tal como a antropomorfo esquemático, fálico 

e com semicírculo em torno da cabeça, semelhante a exemplares do Vale 

do Guadiana, foram registados 

podomorfos (5), na rocha CXXXIV, um deles sobrepondo figuração 

esquemática, sendo atribuível à Idade do Bronze Médio ou Final 

Fem. % 

49 79,03 

3 4,84 

10 16,03 

62 100,00 

. Atribuição etária e género. 

,íveis etários a que correspondem os podomorfos 

,íveis etários a que correspondem os podomorfos 

 

Também se descobriu podomorfo na rocha central do santuário 

exterior do Escoural, com orientação nascente

calçado ou em contorno, 

conferida idade proto

Importa, ainda, valorizar, no contexto que temos vindo a referir, 

os pares de pegadas ou de sandálias 

15 a 18 anos
7

11%

>18 anos

15 a 18 anos
3

5%

,íveis etários a que correspondem os podomorfos do Vale do Tejo

 

,íveis etários a que correspondem os podomorfos do Vale do Tejo

Também se descobriu podomorfo na rocha central do santuário 

exterior do Escoural, com orientação nascente-poente e figurando pé 

calçado ou em contorno, sobrepondo gravuras tardo-neolíticas e a que foi 

conferida idade proto-histórica (Gomes, Gomes e Santos, 1983, p. 306).

Importa, ainda, valorizar, no contexto que temos vindo a referir, 

ou de sandálias representadas em estelas funerária

1 a 14 anos
50

81%

>18 anos
5

8%

1 a 14 anos
49

79%

>18 anos
10

16%

♀

♂

 

do Vale do Tejo. 

 

do Vale do Tejo. 

Também se descobriu podomorfo na rocha central do santuário 

poente e figurando pé 

a que foi 

histórica (Gomes, Gomes e Santos, 1983, p. 306). 

Importa, ainda, valorizar, no contexto que temos vindo a referir, 

representadas em estelas funerárias  

♀ 
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da Idade do Bronze Médio, do Baixo Alentejo (Gomes Aires e Ervidel I), 

tal como isoladas ou formando pares em lápides sepulcrais da I Idade do 

Ferro do Sudoeste Peninsular (Pardieiro, Odemira), denunciando 

constante de carácter ideológico e ritual, que continua a associar armas e 

podomorfos ou estes a espaços rituais (Sevillano, 1976; Gomes e 

Monteiro, 1974-77, p. 160; Gomes, 1994a, p. 125, 131; 2000a, p. 102). 

Aqueles pictogramas devem relacionar-se tanto com os mitos de 

viagem, das viagens sagradas ou peregrinações, como com a presença ou 

passagem de divindades, às quais se prestava culto ou veneração, muito 

possivelmente femininas e, no presente caso, ligadas às águas fluviais. 

Podomorfos liliputianos 

Detectámos um outro tipo de podomorfos, na arte do Vale do Tejo, por 

ora apenas identificado em São Simão e Fratel, e correspondendo 

claramente a pegadas de seres imaginários. 

Aquelas mostram dimensões extremamente reduzidas, 

encontrando-se preenchidas por picotados e, em alguns exemplares, 

mostrando mais de cinco dedos. 

Trata-se, tendo em conta a técnica e as dimensões, de imagens 

que podemos atribuir ao Neolítico (período estilizado dinâmico), 

recordando, devido à minúcia da gravação, algumas pinturas de pés da 

arte do Levante Peninsular. 

A presença de mais de cinco dedos, anomalia que embora 

aconteça na realidade (polidactilia), tem paralelo em gravura do hoje 

destruído dólmen de Calderstones (Merseyside, Inglaterra) (Evans, 2004, 

p. 50) e pode corresponder a imagem realizada em estado de consciência 

alterada, onde surgem visões distorcidas da realidade, reflectindo o 

chamado efeito da polimelia, ou seja, de sensações relativas à presença 

de membros e de dedos extra (Lewis-Williams, Dowson, Deacon, 1993, 

p. 282). No entanto, o xamã samoiedo Yurak possuía luva com sete dedos 

(Lehtisalo, 1927, p. 147) e o xamã bouriate Yelantsy possui, na mão 

direita, duplo dedo polegar, conforme bem ilustra fotografia daquele em 

transe, junto a rocha com gravuras (Célestin-Lhopiteau, 2009, p. 29,    

fig. 7).  

A representação de membros supranumerários, ou de imagens 

repetidas, pode dever-se, ainda, à chamada poliopia, igualmente presente 

em estados de consciência alterada pelo efeito de substâncias psico-

activas. 

É possível que as pegadas infantis em um caso com dois dedos 

supranumerários representam a existência ou a passagem de pequenos 

génios ligados com a fecundidade e a Natureza, habitantes das florestas 

mas, também, do mundo subterrâneo afim dos telésforos, que 

encontramos na Europa pré-romana ou dos duendes dos contos 

medievais (Deonna, 1955). 

 

 

Ref. lado comp. (m) larg. (m) índice cruc. 

SS 028.2 ? 0,088 0,025 3,52 

SS 028.3 ? 0,095 0,023 4,13 

SS 028.4 ? 0,063 0,015 4,20 

SS 028.5 ? ? ? ? 

SS 029.2 DTO 0,055 0,025 2,20 

SS 029.3 ESQ 0,067 0,026 2,57 

F 1041.3 ? 0,045 0,010 4,50 

Podomorfos liliputianos do Vale do Tejo (7). 
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Passos de gigantes 

Além dos podomorfos cujas dimensões correspondem às dos humanos, 

de diferentes idades e sexos, registámos três de dimensões 

excepcionalmente grandes, que podemos denominar “passos de 

gigantes”. 

Trata-se de conceptualização do gigantismo humano, possuindo  

significado simbólico, conforme acontece com outras anomalias 

(Sperber, 1975, p. 4). 

O facto de alguns podomorfos ultrapassarem, em muito, as 

dimensões normais do pé humano de adulto, deve reflectir a necessidade 

de conferir visibilidade e a importância do que é sobrenatural, a certos 

personagens, designadamente pertencentes à esfera sagrada. 

A existência de humanos com dimensões bem acima da média, os 

denominados gigantes, estiveram sempre presentes ao longo da aventura 

humana, podendo ter servido de modelo ou de estímulo a essas 

conceptualizações, que se reflectiram nos podomorfos, como os 

detectados no período terminal da arte do Vale do Tejo. De facto, o 

registo científico do homem mais alto do nosso planeta corresponde a 

cidadão americano, que viveu de 1918 a 1940, cuja estatura atingia 2,720 

m e o comprimento do pé 0,470 m, dimensão superior a dois dos 

podomorfos taganos e pouco inferior ao terceiro, dos agora dados a 

conhecer. 

Na zona do Vale do Tejo pervive lenda sobre a existência de 

famoso gigante residente no sítio da Carqueijosa. 

Os podomorfos de gigantes do Vale do Tejo sobrepõem 

ostensivamente gravuras pré-existentes e, em dois casos, ocupam 

posições centrais no suporte. Um deles (CAL 581.4) envolvia par de 

antropomorfos esquemáticos. 

A existência daqueles deve corresponder à presença de ideologia 

heróica e, portanto, ligada a mito-histórias próprias de heróis 

civilizadores e semi-deuses, providos de grande estatura, como Hércules, 

e talvez conotada com mitos de viagem que aqueles protagonizam 

durante as suas façanhas. 

Ref. lado comp. (m) larg. (m) índice cruc. estatura 

SS 2021.1 ESQ 0,410 0,140 2,92 2,73 

CAL 581.4 ESQ 0,430 0,200 2,15 2,86 

CAL 59.17 DTO 0,500 0,220 2,27 3,33 

▲ Duende e cogumelo alucinogénico, em tatuagem, 
na perna de jovem (2009). 

▲ Yelantsy, em transe, evidenciando polidactilia (seg. Célestin-Lhopiteau, 2009, p. 29, fig. 7). 

Podomorfos gigantes do Vale do Tejo (3). 
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Alagoa, rocha 3 (Tondela). 



 

 

Gravuras de Castillo de Pinofranqueado (Cáceres) (seg. M. del C. Sevillano, 1986-87, fig. 30). 

Rocha 1 de Sesmarias (Oleiros) (seg. J. C. Caninas et alii, 2008, p. 33, fig. 10). 
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◄ Par de podomorfos (Carvalheiras 1, 
Lanhelas, Caminha). 

▲ Podomorfo (Citânia de Briteiros, 
Guimarães). 

◄ Podomorfos, em pares ou dispersos  
(Alagoas 6, Tondela). 

▲Podomorfo e armas (Molelinhos 1, Tondela). 

◄ Podomorfo sobre gravuras mais antigas 
(Santuário Exterior do Escoural,     
Montemor-o-Novo). 
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VII.1.8. FALOS 

O órgão sexual masculino encontra-se figurado em bom número de 

imagens antropomórficas do Vale do Tejo, tal como ocorre em outros 

complexos artísticos rupestres pré e proto-históricos, embora ali se 

tenham identificado apenas duas representações fálicas não associadas 

àquelas. 

Uma de tais imagens encontra-se aparentemente isolada (LB 5.6), 

enquanto a segunda integra figura oval, talvez figurando escutiforme 

(CAL 54.54). 

 

Conforme foi entendido pelos nossos antepassados pré-históricos, 

nos humanos existiam dois órgãos de primeira importância 

física/funcional e social, a cabeça e o sexo. Nos indivíduos de sexo 

masculino, a cabeça e o pénis identificam-se, pelas reacções e formas, 

constituindo aquele último o símbolo, por excelência, da fecundidade, da 

força física e do poder gerador, não assumindo o carácter obsceno que a 

nossa sociedade confere às suas imagens. 

O falo erecto representa, em muitas civilizações, a energia 

criadora, a fonte de vida capaz de promover a fertilidade, mas também a 

ordem, tornando-se símbolo de virtudes várias, de valentia e de poder 

social. 

A nudez e o exacerbamento do sexo masculino, que observamos 

em diferentes testemunhos da arte do Vale do Tejo, encontra-se conotada 

com a hierarquização social, por vezes com o androcentrismo, mas ainda 

com a representação de seres sobrenaturais, heróis ou divindades, 

conferindo-lhes características específicas. O falo erecto constitui sinal de 

poder mas, igualmente, elemento apotropaico, apto para afastar as forças 

do mal e gerar o bem, aspecto muito divulgado nas sociedades grega e 

romana, onde teve culto, principalmente relacionado com Dioniso, 

alcançando aquela simbologia, na Europa, os tempos medievais da 

Cristandade, aspecto demonstrado através da inclusão de tais imagens em 

diferentes contextos e em alguns templos (Weir e Jerman, 1993; Dulaure, 

2000). 

Em certas sociedades etnográficas, e talvez acontecesse o mesmo 

com algumas pré-históricas, acreditava-se que a fecundidade humana se 

devia à penetração dos espíritos dos antepassados no corpo do homem e 

que este os transmitia às mulheres através do acto sexual, levando assim 

estas a engravidar (Raphaël, 1986, p. 130). 

Conforme narrou C. Lévi-Strauss (1973, p. 375), entre os 

Nambikware do Amazonas, os homens demonstravam a sua antipatia 

para com outrem, apontando com as mãos o pénis em direcção ao 

adversário, preludiando a agressão física. E ainda hoje, na nossa 

sociedade, reproduzir a forma do pénis com os dedos da mão é 

considerado obsceno e agressivo. 

Objectos falomórficos, esculpidos em diferentes materiais, são 

conhecidos desde os inícios do Paleolítico Superior, como o talhado em 

marfim, medindo 0,250 m de comprimento, procedente do Abrigo de 

Blanchard (Sergeac, Dordonha) (Vialou, 1998, p. 31), o afeiçoado em 
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grés de Farincourt e o, de osso, de Isturitz. Quinze bastões paleolíticos, de 

osso, oferecem pega faliforme, existindo falo modelado em argila, de 

Bédeilhac, e aquele mesmo símbolo, gravado ou pintado, nas paredes das 

grutas de Pech-Merle, Les Combarelles, Ebbou e Cosquer (Leroi-

Gourhan, 1973a, pp. 83, 98). 

Alguns pequenos falos de pedra, designadamente de mármore 

branco, mas também de cerâmica ou de osso, são procedentes de 

contextos tardo-neolíticos do Ocidente Peninsular, como o encontrado 

em hipogeu funerário da Quinta do Anjo (Palmela), medindo apenas 

0,065 m de comprimento, ou o exumado na Anta Grande da Comenda da 

Igreja (Montemor-o-Novo), com 0,054 m de comprimento (Leisner, 

1965, est. 97-94; Leisner e Leisner, 1959, est. 27-1). Igualmente nas 

tholoi do Cabeço da Arruda e da Praia das Maçãs, foram recuperados 

pequenos falos de pedra. 

Maria Amélia H. Pereira (1968) estudou conjunto, constituído por 

uma dezena de representações fálicas, de pedra, algumas das quais 

oriundas de zonas próximas do complexo de arte rupestre do Vale do Tejo 

(concelho de Mação), embora com cronologia proto-histórica ou mesmo 

romana. Decorações que aquelas exibem, junto da extremidade distal, 

podem figurar circuncisão ou tatuagens. 

Desde o Neolítico Antigo que foram erguidos, no Ocidente 

Peninsular, menires naturalisticamente fálicos, alguns com grande altura, 

que julgamos terem tido, ente outras funções, a de estimularem as forças 

da Natureza, tendo em vista o sucesso da então nascente economia de 

produção de alimentos. 

 

 

 

  

▲ Menir do Outeiro (Reguengos de Monsaraz). 
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B. Malinowski (1990, pp. 45, 46) reconheceu que em grande número das 

sociedades primitivas, os animais constituem “o elo imediato entre o 

Homem e a Natureza”. Tal aspecto decorre geralmente das afinidades 

encontradas entre ambos grupos de seres animados, como no facto de em 

certos aspectos aqueles primeiros poderem superar o Homem (força, 

resistência ao meio, agilidade, astúcia, …), mas também por lhe serem 

úteis, não só comestíveis como capazes de produzirem diversificados 

bens. A caça, de diferentes espécies, designadamente de algumas 

perigosas, constituiu incontornável desafio à tenacidade, inteligência e 

capacidade técnica das sociedades humanas. Por isso, a presença de 

animais, ferozes ou de grande/médio porte provocaria fortes emoções, 

mesmo quando representados através de pinturas, gravuras ou relevos.  

As três centenas de zoomorfos figurados na arte do Vale do Tejo 

oferecem assinalável diversidade específica e variedade estilística, 

encontrando-se melhor representados os mamíferos de grande porte     

(ca 68%) e, entre eles, os cervídeos e os caprinos, com percentagens 

idênticas (37%), embora estejam quase ausentes os mamíferos de 

pequeno porte. 

Além daqueles, são raras as figurações de aves (1%) e de peixes 

(1%), enquanto os répteis se circunscrevem aos colubrídeos, viperídeos e 

sardões, atingindo percentagem alta (30%). 

Mamíferos como os cervídeos e os caprinos apresentam 

características próprias do género e das classes etárias, existindo 

figurações de machos, de fêmeas e de crias. 

Os zoomorfos dos estilos subnaturalista e semi-naturalista são 

aqueles que anatomicamente mais se aproximam dos seus modelos, 

reconhecendo-se, em etapas tardias da arte do Tejo, formas esquemáticas, 

onde se recorreu à simplificação, em algumas assegurando a sua 

identificação específica, como no caso dos bucrânios, ou chegando, 

apenas, a reconhecer-se que se trata, simplesmente, de zoomorfos 

quadrúpedes. 

Importa à classificação do género dos zoomorfos a forma total do 

animal e sobretudo a da cabeça, contudo, assume grande importância, na 

definição estilística, a forma da linha cérvico-dorsal, bem caracterizada 

para as grandes etapas evolutivas da arte paleolítica por A. Leroi-

Gourhan (1973a, p. 155). 

As representações de animais exclusivamente selvagens, 

conforme acontece na arte rupestre do Vale do Tejo, se exceptuarmos as 

figurações de alguns cães (5,5%), ajuda a conferir-lhe carácter simbólico, 

dado que enquanto no Paleolítico Superior se reproduziram, em toda a 

Europa, animais consumíveis pelas sociedades humanas, aquela 

corresponde sobretudo a idades, pós-paleolíticas e, portanto, a 

comunidades providas de economia de produção de alimentos. Nestas a 

caça desempenhou, em termos económicos, papel não exclusivo e 

portanto de menor relevância, pelo que melhor se circunscrevendo à 

actividade simbólica. 

Tanto na identificação das espécies, e se possível de subespécies, 

feita a partir de critérios objectivos, como no reconhecimento do género, 

da idade e de outras particularidades, ou na atribuição estilística, têm 

especial interesse os detalhes anatómicos dos zoomorfos, nomeadamente 

as formas e dimensões das armações, de veados e caprinos, a presença de 

orelhas, do olho e da boca, do sexo, no caso dos machos, de crinas nos  

VII.2. ZOOMORFOS 
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javali 

veado 

corço 

auroque 

cabra montês

camurça 

cavalo 

lobo 

cão 

raposa 

urso pardo

gato bravo

mangusto

texugo 

abetarda

grou 

colubrídeo

viperídeo

lagarto 

esturjão 

peixe ind.

Total 

 

Aves
3

1%

Percentagens dos grandes grupos de animais detectados na arte do 
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SS AL LB CAL FIC

- - - 1 

11 5 2 11 

1 2 - 1 

 3 - - - 

cabra montês 12 6 3 6 

 - - - - 

2 - 1 1 

1 1 - 1 

- 1 1 - 

- - - - 

urso pardo - - - - 

gato bravo - - - - 

mangusto - 1 - - 

2 - - - 

abetarda - - - - 

- - - - 

colubrídeo 32 4 1 18 

viperídeo 2 - - 1 

1 - - - 

 - - - - 

peixe ind. - - - - 

67 20 8 39 

Mamíferos
200
68%

Aves

Répteis
89

30%

Peixes
3

1%

Percentagens dos grandes grupos de animais detectados na arte do 
Vale do Tejo. 

FIC F FR, CHVM CHVJ G

- 1 - - - 

1 38 - 3 3 

- 2 - - - 

- 1 - 2 - 

- 27 - 13 3 

- 1 - - - 

1 3 - 2 1 

- 4 - - - 

- 9 - - - 

- 2 - - - 

- - - - 2 

- 1 - - 1 

- - - - - 

- - - - 1 

- - - 1 1 

- - - 1 - 

- 18 - 2 - 

- 2 - - - 

- - - - - 

- 2 - - - 

- 1 - - - 

1 112 - 24 12 

 

equídeos e aspectos das pelagens. O dimorfismo sexual e os 

comportamentos, como a posição das diferentes partes do 

tentativa de reproduzir atitudes e movimento, tal como cenas, ajudam, 

também, à análise paleozoológica.

Os comportamentos dos animais revelam a sua maneira normal 

de existirem ou reacções a estímulos, ou seja a alterações de aspecto

ambientais ou orgânicos, como a luz, o calor, os sons ou os cheiros, 

conforme acontece com a presença de outros animais, como durante o 

cio, ou do Homem. 

Mamíferos
200
68%

Percentagens dos grandes grupos de animais detectados na arte do 

G OC total %  

- - 2 0,68  

- - 74 25,08  

- - 6 2,03  

- - 6 2,03  

1 2 73 24,75  

- - 1 0,34  

- 1 10 3,39  

- - 7 2,37  

- - 11 3,73  

- - 2 0,68  

- - 2 0,68  

- - 2 0,68  

- - 1 0,34 MAMÍFEROS

- - 3 1,02 200 (67,80%)

- - 2 0,68 AVES 

- - 1 0,34 3 (1,02%) 

8 - 83 28,14  

- - 5 1,69 RÉPTEIS 

- - 1 0,34 89 (30,16%)

- - 2 0,68 PEIXES 

- - 1 0,34 3 (1,02%) 

9 3 295 100,00  

equídeos e aspectos das pelagens. O dimorfismo sexual e os 

comportamentos, como a posição das diferentes partes do corpo ou a 

tentativa de reproduzir atitudes e movimento, tal como cenas, ajudam, 

também, à análise paleozoológica. 

Os comportamentos dos animais revelam a sua maneira normal 

de existirem ou reacções a estímulos, ou seja a alterações de aspecto

ambientais ou orgânicos, como a luz, o calor, os sons ou os cheiros, 

conforme acontece com a presença de outros animais, como durante o 

AMÍFEROS 

200 (67,80%) 
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equídeos e aspectos das pelagens. O dimorfismo sexual e os 

corpo ou a 

tentativa de reproduzir atitudes e movimento, tal como cenas, ajudam, 

Os comportamentos dos animais revelam a sua maneira normal 

de existirem ou reacções a estímulos, ou seja a alterações de aspectos 

ambientais ou orgânicos, como a luz, o calor, os sons ou os cheiros, 

conforme acontece com a presença de outros animais, como durante o 



 

Nos finais dos anos setenta da passada centúria L. G. Freeman 

(1978, pp. 160, 161) reconhecia que a pouca familiaridade, por parte da 

maioria dos arqueólogos que estudam arte rupestre, com os animais nela 

representados, conduzia a grandes dificuldades na identificação das 

espécies figuradas e dos seus comportamentos como, não raro, a 

atribuições erróneas. 

Para tal podem ainda contribuir aspectos artísticos ou a destreza 

dos gravadores, conferindo alterações, como hipertrofias ou atrofias, de 

regiões anatómicas, embora possam corresponder a fenómenos 

adaptativos. 

B. Madariaga de la Campa (1975, pp. 36-38) sintetizou as quatro 

seguintes regras gerais que os zoólogos detectaram na morfologia animal 

e que devemos ter em conta ao estudarmos as suas representações: Regra 

de Bergmann, que reconhece o facto de as espécies de sangue quente 

terem, nos climas frios, maior corpulência; Regra de Wilson, que diz ser 

a pilosidade corporal inversamente proporcional à temperatura ambiente; 

Regra de Gloger, que indica ser a pigmentação das pelagens dos animais 

das regiões secas e frias mais claras, em relação às que apresentam os 

animais que habitam zonas quentes e húmidas; Regra de Allen, que 

defende apresentarem, os animais das regiões frias, redução dos volumes 

distais ou periféricos, como o pescoço, as patas e as orelhas. Podemos 

acrescentar outro factor, no que respeita aos animais de montanha, dado 

possuírem, em geral, estatura mais reduzida, formas mais largas, sendo 

mais robustos e melhor adaptados aos solos declivosos (morfotipos 

elipsométricos). 

Alguns exemplos evidenciam a grande importância das 

figurações zoomórficas, não só denunciando a existência de espécies 

distintas, a que correspondem cobertos vegetais e climas específicos, 

como interesses humanos particulares, não só de carácter económico mas 

sócio-religioso ou ritual. 

Assim, figuração de veado que mostra bem evidente a boca 

aberta onde se observa a língua, da rocha 56B do Cachão do Algarve, 

pertencente à fase plena do estilo estilizado estático da evolução da arte 

tagana, apresenta comportamento típico durante o cio, a denominada 

berreia. 

A representação da língua encontra raríssimo paralelo no veado 

epipaleolítico da rocha 1 de Vale de Cabrões, do complexo, no Côa-

Douro e é muito pouco comum na arte paleolítica europeia, parietal e 

móvel, onde se observa apenas em figurações tardias (Altamira) (Leroi-

Gourhan, 1973a, p. 137). 

Também alguns veados com a cabeça dirigida para o solo, 

possuindo a armação quase tocando naquele e a cauda levantada, 

conforme dois exemplares de São Simão (SS 158.2 e SS 158.21), devem 

ilustrar atitude ocorrida durante o cio. 

Na arte do Vale do Tejo as figurações zoomórficas tanto surgem 

isoladas, como em grupos ou manadas, mas ainda interagindo com outros 

animais ou com representações antropomórficas. A associação de animais 

de espécies distintas pode acontecer, dado que não é rara na Natureza, 

conforme ilustram veados e corços. 

A única espécie doméstica encontrada no reportório iconográfico 

tagano é o cão, reconhecível, sobretudo, quando acompanha 

antropomorfos. 

 Cavalo Bisonte Veado Cabra Auroque Outros 

Arte Paleolítica 

Europeia 
27% 18% 15% 12% 8% 20% 

Arte Paleolítica 

do Vale do Côa 
29% 0% 15% 26% 28% 2% 

Arte do Tejo – 

Pós-Paleolítica 
5% 0% 37% 37% 3% 18% 

Representações de mamíferos (todas as percentagens são aproximadas, 

contando-se 200 exemplares, na arte tagana). 
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Cervídeos e caprinos por vezes interagem com antropomorfos, 

constituindo o que interpretamos como cenas de caça e em um caso de 

domesticação, podendo informar-nos sobre modelos de subsistência ou a 

criação de metáforas. 

Comparação das percentagens da fauna quaternária representada 

em grutas, com a dos três primeiros períodos da arte holocénica do Vale 

do Tejo, permitem concluir que as transformações climáticas ocorridas 

durante aquelas tiveram consequências no coberto vegetal, reflectindo-se 

no reportório faunístico. O bisonte, a rena, o rinoceronte e o elefante, 

desapareceram e tanto o cavalo como o auroque quase constituem 

relíquias, conservando-se em “santuários” naturais. Todavia, reconhece-

se grande desenvolvimento do veado e da cabra montês, certamente 

devido ao desenvolvimento dos bosques, em detrimento da floresta, 

como à adaptação dos caprinos aos solos pedregosos e possuindo coberto 

vegetal pouco desenvolvido. 

Cavalos e auroques necessitam de pradarias, podendo viver em 

planaltos providos de herbáceas e, mais raramente, em bosques. 

Pequenos carnívoros como a raposa, o lobo ou o gato bravo que 

também identificámos na arte do Vale do Tejo, conseguem adaptar-se 

bem a alterações mesológicas.  

A sazonalidade reflectiu-se nas figurações zoomórficas, dado que 

grande maioria das espécies alteram os seus comportamentos sociais, os 

locais de permanência ou de habitat, o tipo de alimentação e, até, o seu 

aspecto físico, consoante o ciclo anual das estações, influenciando a vida 

económica e social dos humanos. 

Há muito que escavações arqueológicas em cavidades 

subterrâneas, contendo arte parietal, demonstraram que as percentagens 

dos testemunhos dos animais consumidos não correspondiam à de tais 

figurações, constituindo caso paradigmático a gruta de Lascaux, onde se 

exumaram abundantes vestígios osteológicos de renas, alcançando 98% 

do total dos restos, embora não exista uma só figuração dessa espécie no 

seu largo acervo iconográfico (Glory, 1968, p. 28). Aliás, apesar do 

sabido aproveitamento económico das renas, principalmente durante os 

finais do Paleolítico Superior, as suas representações são bem mais 

comuns na arte móvel do que na arte parietal (Leroi-Gourhan, 1973a,     

p. 135). 

O estudo que, em seguida, desenvolvemos, sobre a fauna figurada 

na arte rupestre do Vale do Tejo, inicia-se com os mamíferos, a classe 

melhor representada, seguindo-se-lhes as aves, os répteis e os peixes. 

A ordenação na apresentação das espécies zoológicas da classe 

Mammalia L. 1758, segue a seguinte sequência: Ordem Artiodactyla 

Owen, 1848 (Sus scrofa scrofa L., 1758; Cervus elaphus L., 1758; 

Capreolus capreolus L., 1758; Bos primigenius Bojanus, 1827; Capra 

pyrenaica Schinz., 1838; Rupicapra rupicapra L., 1758); Ordem 

Perissodactyla Owen, 1848 (Equus caballus L., 1758); Ordem Carnívora 

Bowdich, 1821 (Canis lupus L., 1758; Canis familiaris L., 1758; Vulpes 

vulpes L., 1758); Família Ursidae Gray, 1825 (Ursus arctos L., 1758); 

Familia Felidae Gray, 1821 (Felis sylvestris Schreber, 1777); Família 

Herpestidae (Herpestes ichneumon L., 1758); Familia Mustelidae (Meles 

meles L., 1758). 
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 P 0 P I P II P III P IV P V P VI total % 

javali - - 1 1 - - - 2 1,0 

veado - 13 24 37 - - - 74 37,0 

corço - - - 6 - - - 6 3,0 

auroque - 1 2 3 - - - 6 3,0 

cabra montês - 2 7 64 - - - 73 36,5 

camurça - - - 1 - - - 1 0,5 

cavalo 1 1 - 8 - - - 10 5,0 

lobo - - - 7 - - - 7 3,5 

cão - - - 9 2 - - 11 5,5 

raposa - - - 2 - - - 2 1,0 

urso - - - 2 - - - 2 1,0 

gato-bravo - - - 1 - - 1 2 1,0 

mangusto - - - - - - 1 1 0,5 

texugo - - - 1 - - 2 3 1,5 

Total 1 17 34 142 2 - 4 200 100 

% 0,5 8,5 17 71 1 - 2 100  

Mamíferos nos diferentes períodos da arte rupestre do Vale do Tejo. 
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VII.2.1. JAVALI (SUS SCROFA SCROFA L., 
1758) 

 

Conhecido na Europa desde o Pleistocénico Médio, surge em Portugal 

em contextos do Paleolítico Superior, nas grutas de Caldeirão, Salemas e 

Escoural (Cardoso, 1993, pp. 103, 104). É ainda comum em sítios 

neolíticos e calcolíticos, embora por vezes seja difícil a destrinça entre os 

espécimes selvagens e os domésticos. No povoado da Idade do Cobre do 

Escoural surgiram restos de javali, de grandes dimensões, 

correspondendo a espécie Sus a 20,75% dos testemunhos identificados de 

mamíferos (Azaza, 2008, p. 72). 

Os machos vivem solitários e as fêmeas, com a respectiva prole, 

organizam-se em grupos, com liderança de tipo matriarcal, regressando 

aqueles às manadas durante o cio, que ocorre de Novembro a Janeiro. As 

crias nascem três meses e meio depois. Por vezes vivem associados em 

casais, ou um animal velho e um jovem (escudeiro). Também se 

observaram varas, constituídas por várias dezenas de indivíduos, 

conduzidas por matriarca, podendo percorrer numa noite cerca de 80 km. 

No Inverno procuram as encostas soalheiras, voltadas a sul, e no Verão as 

sombrias. 

O javali tem hábitos de vida nocturna e frequenta, por excelência, 

a floresta caducifólia, mas igualmente bosques e matorrais, sendo 

adaptável a diferentes biótopos. A sua dieta é omnívora, dado alimentar-

se de diversos vegetais e de animais, como insectos, batráquios, répteis e 

até pequenos mamíferos. 

O perfil físico do javali é caracterizado pelo corpo curto e largo, a 

cabeça volumosa, assente em forte pescoço, possuindo membros baixos. 

A cauda é medianamente comprida. A linha cérvico-dorsal é sublinhada 

por crinas e, nos adultos, os caninos inferiores saem da boca, tornando-se 

visíveis. 

Em condições ideais pode atingir os 20 ou 25 anos de idade. 

Mede, quando adulto, entre 0,80 m e 1,90 m de comprimento e 0,60 m a 

0,90 m de altura máxima, podendo pesar entre 90 kg e 120 kg. 

O javali, capaz de escavar o solo com os seus longos caninos, 

encontra-se ligado, em termos simbólicos, com o mundo inferior ou 

ctoniano, da terra e da vegetação, como da morte e da regeneração. Foi-

lhe atribuída, em diferentes sociedades da Antiguidade, a 

responsabilidade por grandes desgraças e pela morte dos deuses da 

vegetação, designadamente Adónis, Osíris e Tammuz (Gimbutas, 1974, 

pp. 211-214; 1989, p. 195). Adónis foi par de Afrodite, e o seu 

desaparecimento era recordado, no mundo greco-romano, em Julho, 

altura em que se comemorava a morte e ressurreição anual da vegetação 

ou o conceito de renovação cíclica, comum às sociedades de agricultores. 

Outros antigos mitos gregos conservam descrições fantásticas de javalis, 

como o de Calidón ou o de Erimanto, subjugados por heróis e 

divindades. 

No Sul de Portugal são conhecidas asas de recipientes, de 

cerâmica, do Neolítico Antigo Evolucionado, que reproduzem prótomos 

de javalis, denunciando antigas conotações religiosas. Conhece-se vaso, 

ritual ou votivo, de cerâmica, provindo do povoado calcolítico de Olelas, 

com forma de javali. No povoado daquela mesma idade, de Leceia 

(Oeiras) foram encontrados fragmentos de duas imagens de cerâmica, 

figurando javalis e que integravam casa-santuário. Pode tratar-se de 

testemunhos da morte simbólica daqueles animais ctonianos. 

Em tempos pré-romanos, o javali andou associado, no Sul de 

Portugal, à divindade da primeira função denominada Endovélico. 
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Pertencem, igualmente, à II Idade do Ferro (séculos IV-III a.C.) 

fíbulas, comuns na Meseta Ocidental em forma de javali, tal como 

tésseras de hospitalidade, algo mais tardias, conhecendo-se ainda fechos 

de cinturão e ponteiras de bainhas de espada decoradas com tal animal. 

No Norte da Península Ibérica e, sobretudo, no Noroeste, surgem 

estelas funerárias com imagens de javalis e esculturas daqueles, em 

tamanho natural (verracos) (Cerdeño e Cabanes, 1994). 

No Vale do Tejo identificámos representações de javali, na rocha 

127 de Fratel e na rocha 28A do Cachão do Algarve, a primeira de estilo 

estilizado estático e a segunda de estilo estilizado dinâmico. 

Aquela primeira oferece cabeça desmesuradamente grande em 

relação às dimensões do corpo, mas também pernas muito altas, aspectos 

que se devem, por certo, a condicionalismos estilísticos ou à pouca 

habilidade do gravador. Por outro lado, o javali mais tardio mostra maior 

identificação com o que constituiriam os seus modelos. 

 

 

 

 

VII.2.2. VEADO (CERVUS ELAPHUS L., 
1758) 

 

É conhecido na Europa desde o Mindel, encontrando-se representado 

através de restos osteológicos em mais de uma dezena de arqueossítios 

quaternários do actual território português, nomeadamente em grutas 

contendo testemunhos de actividade humana, do Paleolítico Médio 

(Figueira Brava) e Paleolítico Superior (Furninha, Caldeirão, Almonda, 

Escoural, Salemas, Columbeira) (Cardoso, 1993, pp. 116-122). Também 

surge figurado nas gravuras, do Paleolítico Superior, do Vale do Côa, 

principalmente a partir do Solutrense Final e durante o Magdalenense, 

como, ainda, do Epipaleolítico. Recentemente classificámos imagem de 

veado, da Chã das Carvalheiras 1 (Lanhelas, Caminha) como 

epipaleolítica. 

Durante o Holocénico encontrava-se difundido por toda a Europa, 

devido à sua enorme adaptabilidade ecológica, abrangendo a sua 

dispersão, desde zonas setentrionais (Escandinávia) às meridionais 

(Península Ibérica, Sardenha) e das mais ocidentais (Ilhas Britânicas) às 

do Leste Europeu (Cáucaso). 

O dimorfismo sexual nesta espécie encontra-se evidenciado pela 

maior corpulência dos machos, possuindo pescoço longo e forte, 
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mostrando armações desenvolvidas, o que não acontece com as fêmeas, 

dado que as não possuem. Este aspecto fez dos veados a única espécie 

representada pelo homem pré-histórico onde, com segurança, se 

distingue o sexo. As armações atingem o seu máximo crescimento entre 

os quatro e os oito anos e o número de ramificações não reflecte, como 

muitas vezes se julga, a idade do animal, que pode viver duas dezenas de 

anos ou pouco mais. Nos indivíduos com idade superior a seis anos, as 

hastes ramificadas terminam em diversas pontas, três a sete, chamadas 

coroa. A armação cai durante o Inverno e renova-se na Primavera, 

surgindo em Abril e desenvolvendo-se até Julho, altura em que atingem 

as dimensões máximas. A pelagem é mais espessa no Outono e no 

Inverno, períodos em que apresentam mancha caudal de cor clara e 

coloração mais escura no pescoço. 

 

 

 

Nas regiões meridionais esta espécie apresenta menor porte em 

relação às das setentrionais, tendo-se verificado a diminuição do seu 

tamanho médio, devido a transformações ambientais, desde a 

implantação das sociedades produtoras, com economia agro-pastoril, que 

conduziram à redução do biótopo natural, nomeadamente dos bosques, 

onde ela melhor habita. 

Medem entre 1,400 m e 2,500 m de comprimento (média de 

1,750 m) e 1 m a 1,300 m de altura, pesando entre 100 kg e 200 kg. 

Durante a maior parte do ano, os veados vivem em manadas, 

constituídas por machos, com mais de três anos, ou de fêmeas com as 

crias. Por vezes machos adultos vivem isolados, embora outros se 

associem formando grupos de dois elementos. 

O acasalamento ocorre quando os animais atingem os seis ou sete 

anos e, em geral, no Outono (Setembro/Outubro), ou mais tarde, nos anos 

frios e húmidos. Naquele período os machos chamam as fêmeas através 

de fortes bramidos, a denominada berreia, que se ouve a quilómetros de 

distância, altura em que alguns deles se reúnem a mais de uma fêmea, 

podendo constituírem haréns, com duas dezenas delas. A gestação das 

crias dura oito meses e os recém-nascidos (Maio/Julho) ao fim de uma 

semana acompanham as mães. Alimentam-se de ervas, cogumelos, 

musgos, líquenes, de rebentos e caules, de folhas verdes ou de frutos, de 

variadas espécies. No Inverno consomem bagas e frutos secos, sendo o 

Verão o período, por excelência, de engorda. 

Os veados deslocam-se e alimentam-se preferentemente durante a 

noite, repousando de dia. Registam-se movimentos sazonais das 

manadas, de raio limitado a 50 km ou 60 km, não se devendo considerar 

migrações. Os territórios de Verão correspondem a zonas altas e frescas, 

enquanto durante o Inverno ocupam encostas soalheiras, mais baixas, ou 

os vales abrigados. As zonas de berreia situam-se nos limites entre 

aquelas (Altuna e Apellaniz, 1976, pp. 187-194). 

Rápidos, pois podem atingir a velocidade de 70 km/hora, quando 

correm levantam a cauda, o mesmo acontecendo durante o pré-

acasalamento, na altura do cio, período em que se tornam agressivos. 

Férteis, os veados constituíram a principal fonte cárnica da dieta 

humana ao longo do Magdalenense e do Epipaleolítico peninsulares, 

como durante os primeiros tempos neolíticos. No povoado Calcolítico do 

Escoural (Montemor-o-Novo) os restos de veado constituem, ainda, 

9,43% do total dos testemunhos dos mamíferos identificados (Azaza, 

2008, p. 72). 

Hastes de veado. No primeiro ano (1), no segundo (2), no terceiro (3) e no quarto ano (4) (seg. M. 
García Lado, 1998, p. 77). 
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Os hábitos nocturnos dos veados e, principalmente, o crescimento 

e regeneração anual das suas vistosas armações, têm conduzido a que 

sejam tomados, em diversas antigas mitologias europeias, como animais 

conotados com a fecundidade e o renascimento. M. Eliade (1952, p. 216) 

chamou-lhes “imagem arcaica da renovação cíclica”, exactamente 

devido à substituição anual das armações. Mas os veados foram 

igualmente considerados anunciadores da luz e associados ao veículo que 

faz mover o Sol e, sobretudo, ao Sol nascente, para o que terá tanto 

contribuído a forma circular e radiada das suas armações, como a 

renovação anual das mesmas. No entanto, foi ainda tomado como animal 

ctoniano, psicopompo, capaz de conduzir os espíritos ou mensageiro dos 

infernos, possuindo poderes oraculares, sendo revelador de lugares 

sagrados e de hierofanias, aspectos com que as suas representações 

rupestres seriam conotadas (Jordán Montés, 1998, p. 123). 

Os dentes caninos dos veados, talvez devido à semelhança com 

os seios humanos femininos e à importância destes na fertilidade, foram 

utilizados como adereços ou amuletos desde, pelo menos, os inícios do 

Paleolítico Superior, sendo até reproduzidos em marfim, osso ou pedra, 

naquele período em toda a Europa, como ulteriormente (Leroi-Gourhan, 

1971, p. 29). 
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Na antiga mitologia grega os veados foram consagrados à deusa 

Ártemis, a virgem caçadora irmã de Apólo, a cujo carro se acreditavam 

que eram atrelados (Déchelette, 1909, p. 10; Chevalier e Gheerbrant, 

1997, pp. 185, 186). Sertório, general romano e depois líder dos 

Lusitanos, possuía, segundo Plínio o Antigo ('.H. VIII 50, 117), uma 

corça branca tida como possuidora de dons oraculares (Bejarano, 1987, 

pp. 39, 140). 

Hipólito foi herói grego, filho de Teseu, grande caçador ligado ao 

veado como animal sacrificial. A morte ritual do veado explica-se no 

contexto dos mitos de renovação e propiciatórios, dado acreditar-se que o 

veado era portador da seca, devendo o seu sacrifício provocar a chuva. 

As cerca de sete dezenas de figurações de veados, recenseadas na 

arte do Vale do Tejo, apresentam acentuadas diferenças morfológicas e 

estilísticas que se devem a convencionalismos, reflectindo aspectos 

diacrónicos e culturais. 

As representações taganas de veados ascendem ao Epipaleolítico 

(estilo subnaturalista), onde constituem a espécie mais figurada, sendo 

ainda a mais comum durante os finais do Epipaleolítico e os primeiros 

tempos neolíticos (estilo estilizado estático), e a segunda em número de 

imagens durante o Neolítico Pleno (estilo semi-naturalista ou estilizado 

dinâmico). Elas deixam de ser reconhecíveis, por certo devido ao 

acentuado esquematismo das figuras zoomórficas e a outras razões de 

carácter simbólico, no Neolítico Final e nos períodos ulteriores. 

No complexo rupestre do Tejo, veados foram figurados isolados, 

conhecendo-se apenas uma manada, na rocha 491 de Fratel, ou inter-

agindo com antropomorfos ou outros zoomorfos, como no caso da 

perseguição por cão, conforme se observa, ainda, na rocha anteriormente 

referida. 

Um dos grandes veados da rocha 155 de Fratel (F 155.17) parece 

associado a equídeo (F 155.28), ocorrendo tal aspecto em 33% dos 

veados figurados na arte paleolítica europeia. Esta associação, que não 

ocorreria na Natureza, encontra-se bem explícita em conjuntos tardios de 

arte pleistocénica, designadamente na gruta de Teyjat, dos finais do 

Magdalenense e, por conseguinte, deve ser tida como de carácter 

simbólico (Leroi-Gourhan, 1973a, pp. 88, 157). 

Reconheceram-se figurações de veados machos e de fêmeas, ou 

corças, embora sejam mais frequentes aquelas primeiras. No bando de 

cervídeos da rocha 491 de Fratel, detecta-se a denominada distância 

individual ou seja, espaços regulares de separação que aqueles animais 

mantêm entre si (Carthy, 1965, p. 52). 

Em virtude dos convencionalismos de ordem estilística, a forma 

das armações dos veados variam bastante, embora o valor cronológico de 

tais testemunhos não seja absoluto, pois existem recorrências e em um 

mesmo momento podem surgir duas formas distintas, conforme acontece 

com veados de estilo estilizado estático. 

As três grandes formas detectadas, correspondem à oval, ao 

círculo e ao V, observando-se as primeiras nas figurações mais antigas e a 

última nas mais recentes. A contemporaneidade daquelas formas, na arte 

do Vale do Tejo, surge sobretudo nos animais de estilo estilizado estático 

e semi-naturalista ou estilizado dinâmico. 

O afastamento das formas proporcionadas pelos modelos reais ou 

do naturalismo gráfico, deve-se ao menor contacto do gravador com 

aqueles, dado que muitos xamãs que procederam à realização das 

imagens, em tempos holocénicos, deixaram de ser caçadores e, portanto, 

dispunham de bem menores conhecimentos dos comportamentos e da 

anatomia animal do que os seus antepassados paleolíticos, como a 

idiossincrasias e convencionalismos de carácter estilístico, relacionados 

com a necessidade de estilizar as formas que se desejaram registar. 

As dimensões das imagens gravadas de veados decresceram 

acentuadamente, a partir das subnaturalistas, que atingem 0,500 m ou 

0,600 m de comprimento, detectando-se redução acentuada nas figuras 

estilizado  estáticas e  forte  diminuição  nas  de  estilo semi-naturalista ou  
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estilizado dinâmico, que chegam a possuir comprimentos algo inferiores 

a 0,150 m. Todavia, a média dos comprimentos destas representações 

encontra-se em cerca de 0,200 m. 

Os veados subnaturalistas mostram o interior do corpo reticulado 

e a cabeça não raro totalmente preenchida por picotados. Prótomo de 

corça constitui excepção, por oferecer o perfil através de linha de 

contorno. Alguns exemplares exibem os quartos traseiros sobreelevados 

em relação ao restante corpo, sugerindo perspectiva. 

O estilo estilizado estático evidencia tendência geometrizante dos 

porpos, agora quase rectangulares ou ovais, alguns contendo linha 

mediana, a linha da vida, ou várias linhas horizontais. Primeiro surgem 

principalmente as armações em forma de V, sendo algo mais tardias 

aquelas ovais, tal como os corpos totalmente preenchidos por picotados. 

Os veados semi-naturalistas, os mais numerosos, conforme 

dissemos, são também aqueles que mostram maior variedade de atributos 

e de soluções plásticas. As armações são, em geral, ovais, existindo 

exemplares ainda com o interior do corpo listado ou apenas contendo 

linha mesial, enquanto outros mostram-no picotado ou em reserva. 

A maioria das representações referidas oferece perspectiva, 

tendo-se simulado movimento e atitudes diversas. 
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VII.2.3. CORÇO (CAPREOLUS CAPREOLUS 

L., 1758) 

 

É o mais pequeno dos cervídeos europeus e surgiu durante o Mindel, 

conhecendo-se em Portugal em contextos do Paleolítico Superior, como 

nas grutas do Caldeirão e Salemas ou holocénicos, conforme exemplares 

procedentes do habitat do Neolítico Antigo de Valada do Mato (Évora) 

(Diniz, 2008, p. 10), das grutas da região de Olelas (Sintra), ou dos 

povoados calcolíticos do Zambujal e Monte da Tumba (Cardoso, 1993, 

pp. 170 -174; Davis, 2002, p. 49; Davis e Moreno García, 2007, p. 38). 

Não se encontra figurado na arte parietal paleolítica e, raramente, 

surge na arte móvel.  

Habitante dos bosques e florestas, o corço gosta de se estabelecer 

próximo da água. Mostra cabeça pequena, com perfil triangular onde 

assenta armação bem característica, constituída por duas hastes curtas, 

subverticais, terminando cada uma em duas ou três pontas, que atingem o 

maior comprimento aos quatro anos de idade (Gama, 1957, p. 217). 

 

  
Evolução das armações dos corços. Cria (1), com cerca de um ano (2), com três anos (3) e com 
mais de quatro anos (4) (seg. F. Rodríguez de la Fuente, 1993c, p. 11). 

268 



 

Pode viver até aos dez anos de idade, em grupos de machos ou de 

fêmeas, com as respectivas crias, unindo-se os dois sexos durante o cio, 

que ocorre nos meses de Julho e Agosto. As armações nascem em 

Dezembro e crescem até Março, enquanto a sua queda ocorre em 

Novembro. Mede entre 0,80 m e 1,30 m de comprimento e de 0,60 m a 

0,70 m de altura, pesando entre 15 kg e 30 kg. Quando de perfil, observa-

se que o seu corpo é mais alto nos quartos traseiros. 

Na zona do Tejo internacional existem, actualmente,  algumas 

comunidades de corços. 

As seis representações zoomórficas que atribuímos o corço, na 

arte rupestre do Vale do Tejo, são muito semelhantes às de cabras, 

embora distinguindo-se devido à forma e dimensões das armações. Todas 

elas integram o estilo estilizado dinâmico e devem ser atribuídas ao 

Neolítico. 

Em três casos aqueles animais sugerem encontrar-se isolados, um 

outro associa-se a personagem antropomórfica (CAL 3.1, 2) e dois 

protagonizam cena de pré-acasalamento (AL 64.53, 54). 

 

VII.2.4. AUROQUE (BOS PRIMIGE�IUS 

BOJA,US, 1827) 

 

A sua origem parece ser asiática, conhecendo-se na Europa a partir do 

Mindel-Riss, tendo-se disseminado sobretudo pelas suas zonas 

meridionais, a partir do Pleistocénio Médio (ca 350.000 a.C.), durante o 

interglaciar Riss-Würm e durante o Würm final, dispersando-se, 

ulteriormente, pelas zonas mais setentrionais. 

No Vale do Tibre, em Itália, encontraram-se restos de Bos 

primigenius, com cerca de um milhão de anos. 

O último dos descendentes deste mamífero selvagem, uma fêmea, 

foi abatido, em 1627, na Polónia (Varsóvia), embora já desde o século 

XVI que só existissem auroques naquele país e na Lituânia. Em Portugal 

reconheceram-se restos desta espécie em contextos do Paleolítico Inferior 

(Acheulense Superior) na jazida da Mealhada, do Paleolítico Médio, na 

gruta da Figueira Brava e do Paleolítico Superior, nas grutas da 

Columbeira, Salemas, Escoural e Caldeirão. Na Península Ibérica terá 

pervivido até à Romanização, identificando-se os seus restos nos 

povoados calcolíticos do Zambujal, Leceia, Escoural, Mercador e Monte 

da Tumba, nestes dois últimos a par de restos de boi doméstico. Em 

França o auroque sobreviveu até ao século XIII (Cardoso, 1993,           

pp. 175-178; Davis, 2002, pp. 42, 43; Davis e Moreno García, 2007,      

p. 38). No povoado Calcolítico do Escoural os restos de auroque 

somaram 3,77% dos testemunhos osteológicos dos mamíferos 

identificados ali recolhidos, enquanto os de boi doméstico atingiram 

13,20% (Azaza, 2008, p. 72). Os dados arqueológicos disponíveis 

permitem considerar que a sua extinção no Ocidente Peninsular terá 

ocorrido durante a segunda metade do III milénio a.C., bem depois da 

existência de bois domésticos (Bos taurus domesticus L., 1758). 

O dimorfismo sexual entre os auroques é claro, apresentando os 

machos maior corpulência, armações mais desenvolvidas e pelagem mais 

escura que as fêmeas. 

As armações dos auroques podem apresentar a forma de meia-lua 

(meniscoceros), ter o aspecto de lira (liriceros), alta ou baixa, como de 

gancho (ankistroceros) (Madariaga de la Campa, 1975, p. 41). As duas 

primeiras são as mais comuns na arte holocénica, embora touro gravado,  
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epipaleolítico, de Molino Manzánez no Guadiana (Alconchel, Cheles) 

mostre aquela terceira variante, melhor conhecida na arte quaternária. 

Os auroques viviam em pequenos grupos, em geral constituídos 

por um macho, diversas fêmeas e crias, nas pradarias e bosques ou 

florestas abertas, das zonas baixas, próximas de cursos de água, ou 

subiam até aos altos planaltos dos grandes relevos, como os Pirinéus e os 

Alpes, alimentando-se de herbáceas, folhas e ramagens várias. No 

Inverno agrupavam-se em manadas separando-se no Verão, alimentando-

se então de gramíneas e herbáceas, rebentos, arbustos, folhas e de frutos. 

Preferiam clima temperado e húmido. O cio surgia em Agosto e 

Setembro e as crias nasciam na Primavera, depois de nove meses de 

gestação. 

Os bovinos selvagens podiam atingir os vinte anos de idade e o 

seu peso, no caso dos machos adultos, situava-se entre 700 kg e 1000 kg, 

embora as fêmeas pesassem cerca de 400 kg. A massa de carne 

correspondia a cerca de 60% do peso corporal, o mesmo acontecendo 

com outras espécies de grande estatura (cavalo), diminuindo com os de 

menor porte. 

O auroque teve grande importância no regime alimentar das 

sociedades paleolíticas e de algumas ulteriores, tanto pré como proto-

históricas. O macho chegava a medir 3,10 m de comprimento e 1,70 m a 

2,00 m de altura no garrote enquanto as fêmeas atingiam, apenas, 1,40 m 

a 1,60 m de altura no garrote (Altuna e Apellaniz, 1976, pp. 174-178; 

Patou-Mathis e Patou Mathis, 1994). 

A domesticação do auroque deu origem ao boi (Bos taurus 

domesticus L., 1758), animal que desempenhou grande importância 

económica na Pré e Proto-História europeias, conduzindo a que 

representações suas, de carácter esquemático, tivessem significativa 

preponderância no sistema simbólico do Neolítico de grande parte 

daquele continente e, em especial, na Bretanha (Tresset, 2005). 
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O touro constituiu em quase todas as grandes regiões e idades pré 

e proto-históricas europeias o principal animal sacrificial, certamente 

devido à sua importância económica. Também representaram divindades, 

como Hera, par de Zeus, a de “olhos de vaca”, segundo Homero e à qual, 

não raro, se associavam figurações de serpentes, designadamente 

podendo representar os seus cabelos (Gimbutas, 1974, pp. 149, 150). A 

representação de sacralidade através dos bovinos foi, quase sempre, 

expressada através da armação, devido à forma, ao poder de crescimento 

e força física, por isso as suas sínteses figurativas podem reduzir-se 

apenas a um semicírculo ou a um bucrânio. 

Na arte do Vale do Tejo, surgem figurações de auroque, a partir 

do Epipaleolítico e até ao Neolítico, tal como representações 

esquemáticas, designadamente bucrânios e signos em forma de U, ou 

cornudos, que correspondem a estilizações de bois domésticos tardo-

neolíticos e/ou calcolíticos. 

As seis imagens de auroques do Vale do Tejo oferecem 

convencionalismos estilísticos que muito as diferenciam. Uma integra o 

estilo subnaturalista, duas o estilizado estático, medindo cerca de 0,300 m 

de comprimento, e três de menores dimensões, com cerca de 0,200 m de 

comprimento, o estilo semi-naturalista ou estilizado dinâmico. 

As armações mostram formas distintas, desde a meia-lua à de lira. 

Um deles (SS 199.3) foi transformado em veado, a partir da adição de 

galhos, radiais, à armação. 

 

 

 

 

 

 

VII.2.5 CABRA MO,TÊS (CAPRA L., 1758) 

 

Conhecida na Europa desde os inícios do Riss, os seus testemunhos 

ibéricos remontam ao Pleistocénico Inferior (Capra alba). Em Portugal 

entregaram restos do género Capra, onde se encontravam conjuntamente 

com indústrias do Paleolítico Médio, a gruta da Figueira Brava, e do 

Paleolítico Superior, as grutas do Caldeirão, Columbeira, Salemas e 

Escoural (Cardoso, 1993, pp. 209-212). A cabra montês está representada 

no povoado calcolítico do Mercador (Mourão) (Davis e Moreno García, 

2007, p. 66). 

Na Europa podem distinguir-se a partir do Würm, as espécies 

Capra pyrenaica (Schinz, 1838) e Capra ibex (Lineu, 1758), com base 

na forma da armação; a primeira daquelas com duas curvaturas, para trás 

e para os lados ou em forma de lira, quando vista de frente, enquanto a 

segunda oferece apenas uma curvatura dirigida para trás e em forma de 

V, quando observada de frente. É esta última a forma mais comum das 

representações deste mamífero na arte do Vale do Tejo. 

A diagnose sexual conta com a maior corpulência dos machos, 

possui corpo forte e compacto, o maior comprimento da barba sob a 

mandíbula e com maior desenvolvimento das armações, que atingem 

grande   desenvolvimento   aos   seis   anos   e   podem   medir   1   m   de 
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comprimento. Elas crescem cerca de 0,08 m cada ano, até aos dez anos, 

em seguida, apenas 0,01 m por ano. A armação das fêmeas é curta, 

delgada e pouco encurvada. Nos machos a pelagem mostra manchas 

escuras no peito, nas faces dos membros, na cruz, sendo também a cauda, 

curta, de cor escura. O ventre é de cor branca. 

 A cabra pirenaica (hispânica) encontra-se ainda na vertente sul 

dos Pirenéus e em serranias do Centro e do Sul de Espanha, enquanto que 

a cabra montês alpina (Capra ibex) resiste ainda em numerosos enclaves, 

mais ou menos protegida, como nos Alpes. Em Portugal a Capra 

pyrenaica, por vezes chamada cabra do Gerês (Capra pyrenaica 

lusitanica França, 1916), existiu até 1890, ano em que foi abatido, 

naquela serra nortenha, o último exemplar. Todavia, um bode selvagem 

foi fotografado, na zona de Grândola, nos anos sessenta, com a 

característica torsão na armação e elevada espessura da quilha daquela 

(França, 1916; Gama, 1957, pp. 218-221; Beirão, 1986, p. 9, est. I). 

As cabras selvagens vivem em grupos, constituídos por machos 

adultos, podendo reunir quinze a vinte indivíduos, ou por fêmeas com as 

crias, até aos quatro anos de idade. Por vezes, um macho adulto, 

acompanhado ou não de um jovem, abandona o rebanho e isola-se. Os 

machos lutam pelo domínio do grupo ou pelas fêmeas, utilizando as 

armações. 

As manadas organizam-se em finais de Junho e nos inícios de 

Julho, depois das fêmeas parirem. Os machos juntam-se às fêmeas, no 

período do cio, em Outubro e nos inícios de Novembro, formando então 

manadas mistas. Aquando do cio os machos dobram a cauda sobre a 

garupa. A gestação dura cerca de cinco meses (Abril/Maio) e estes 

mamíferos podem viver até aos dezassete anos. 

 

 

 

Armações de Capra pyrenaica (1) e de Capra ibex (2) (seg. Altuna e Apellaniz, 1976, p. 195, 
fig. 90). 

Capra pyrenaica. Aspectos da armação, até dois anos (1), até quatro anos (2) e com mais de seis 
anos (3) (seg. F. Rodríguez de la Fuente, 1993, p. 9). 
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Espécie rupícula, a cabra montês habitava bosques, matorrais e, 

preferencialmente, terrenos rochosos e escarpados, como as vertentes 

abruptas do curso médio do Tejo. A pouca especialização alimentar 

permite que consuma diversas herbáceas mas muitos outros vegetais, 

apreciando, em especial, as flores das estevas, de que os terrenos 

próximos do Tejo são ricos (Altuna e Apellaniz, 1976, pp. 195-202). 

As cabras selvagens podem chegar a medir 1,70 m de 

comprimento, 1 m de altura no garrote e a pesarem 150 kg, apresentando 

as fêmeas valores menores. 

A cabra doméstica (Capra hircus) não apresenta qualquer elo 

genético com a cabra montês ibérica, derivando da cabra selvagem 

próximo-oriental. 

A cabra selvagem é o quarto animal mais figurado na arte 

paleolítica europeia e também o quadrúpede melhor representado tanto 

na arte levantina como na arte do Vale do Tejo, onde oferece 

comportamentos diversificados e com maior dinamismo, o que acontece 

igualmente no ciclo artístico espanhol referido (Grimal, Alonso, Bader e 

Bader, 2003, p. 93). Tais características serão não só devidas à maior 

abundância daquele quadrúpede no ecótono regional, como podem 

reflectir outros aspectos, como o seu interesse venatório ou, por exemplo, 

ter auferido a categoria de símbolo, com grande valor e de carácter 

polissémico. 

A título de exemplo, para os San da África Austral, o antílope 

gozou dessa pluralidade de significados e, por isso, foi figurado tento em 

rituais de puberdade, como de caça ou de casamento como, ainda, se 

acreditava que possuía poderes curativos e grande potência física  

(Lewis-Williams, 2002, pp.70,71). 

A cabra foi considerada pelos Gregos como emblema do deus 

Apolo de Delfos, cujo culto, segundo a tradição homérica, terá nascido 

na ilha de Minos (Déchelette, 1909, p. 25). Para Etruscos e Romanos, 

Dionisos era adorado sob a forma de cabrito e Apolodoro (Bibl. 3, 4, 3) 

narrou mito em que Zeus transformou aquele deus, quando jovem, em 

cabrito, tendo em vista defendê-lo da ira de Hera (Fridh-Haneson, 1983, 

pp. 64, 65). À deusa de Ártemis eram sacrificados caprinos, pelos 

Atenienses, conforme relata Xenofonte (Anabase, II, 2, 12) e por muitas 

outras populações gregas (Vernaut, 1993, pp. 124-132). A deusa ctoniana 

Atégina era associada à cabra, no Sudoeste Peninsular pré-romano, 

podendo interpretar-se como símbolo do poder regenerador da terra, 

aspecto comum a diferentes pontos da Europa pré e proto-histórica e do 

Próximo Oriente (Gimbutas, 1989, p. 235). Também Reshef, deus 

ameaçador sírio, senhor da chuva e do trovão, foi representado por 

caprinos e sobre estes animais. 

As mais de seis dezenas de representações de caprinos na arte do 

Vale do Tejo, oferecem, como aliás acontece com a restante fauna, grande 

variação estilística e dimensional. 

De facto, ali se detectam imagens de estilo estilizado estático e, 

bem mais numerosas, as de estilo semi-naturalista ou estilizado dinâmico. 

A maior de tais figuras mede 0,500 m de comprimento e as 

menores apemas 0,085 m, embora as dimensões médias dos caprinos 

semi-naturalistas se situe entre 0,150 m e 0,200 m. 

As características estilísticas são muito semelhantes às detectadas 

nos veados, pelo que nos abstemos de as repetir, dado seguirem 

convencionalismos idênticos e, até, em alguns casos, colocarmos a 

hipótese de figurações daquelas duas espécies terem sido produzidas 

pelas mesmas mãos. Encontram-se neste caso o caprino de Chão da 

Velha Montante (CHVM 3E.6) e veado de Fratel (F 9C.5), embora outros 

exemplos possam ser dados. 

Apenas uma imagem (AL 36.3) pode ser atribuída, com certeza 

absoluta, a Capra pyrenaica. 

As imagens de caprinos na arte do Vale do Tejo surgem 

normalmente isoladas ou integradas em cenas onde por vezes participam 
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humanos. As diferenças morfológicas verificadas devem-se à tentativa de 

representar animais com diversas idades, ao género daqueles ou a 

soluções para se obter a sensação de perspectiva e de movimento. Os 

corpos, mais ou menos alongados, podem, quando de perfil, mostrar 

forma sub-rectangular e trapezoidal, ao tentar-se insuflar a sensação de 

dinamismo. 

Muitos exemplares mostram a característica cauda curta e as 

pequenas orelhas, atrás das armações, em alguns casos bem 

desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.6. CAMURÇA (RUPICAPRA RUPI-

CAPRA L., 1758) 

 

Caprino com origem extra-europeia, terá surgido na Europa durante a 

glaciação de Mindel, embora se tenha difundido apenas durante o Würm. 

Em Portugal identificaram-se restos osteológicos de camurça na 

gruta das Salemas, pertencentes à subespécie pirenaica, tal como nas 

grutas do Caldeirão e Pego do Diabo, integrando contextos arqueológicos 

do Paleolítico Superior (Cardoso, 1993, pp. 237-293, 243; Davis, 2002, 

p. 45). E também foi figurada na arte paleolítica do Vale do Côa. 

Está representado nos níveis calcolíticos dos povoados do Penedo 

do Lexim (Mafra) e do Mercador (Mourão) (Davis e Moreno García, 

2007, pp. 37, 38). 

Hoje encontra-se circunscrita, na Europa, às montanhas do 

Cáucaso e dos Balcãs, da Grécia, aos Alpes, Pirinéus e Domínio 

Cantábrico (rebeco astur), onde vive em florestas e matagais (Garcia 

Lado, 1998, pp. 97-101).  

Distingue-se da cabra, devido ao seu corpo curto e forte, assente 

em pernas compridas e delgadas, como ao pescoço longo mas, sobretudo, 

através da armação existente em ambos sexos, correspondendo a duas 

hastes curtas, implantadas verticalmente no vértice da cabeça, possuindo 

as extremidades encurvadas para trás, com a forma de gancho. 
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As camurças vivem em rebanhos, constituídos por fêmeas e 

machos jovens. Os machos adultos formam grupos próprios, reunindo-se 

com as fêmeas durante o cio, que ocorre nos meses de Novembro e 

Dezembro. Têm hábitos diurnos, descansando durante a noite. 

Alimentam-se de frutos, rebentos, caules e folhas, durante o Verão e, no 

Inverno, de ervas e musgos. Podem viver até aos vinte anos e medem 

entre 0,90 m e 1,30 m de comprimento e 0,60 m a 0,80 m de altura, 

pesando de 30 kg a 55 kg.  

Identificámos como pertencente a esta espécie, embora com 

algumas reservas, apenas uma imagem da arte tagana, com estilo semi-

naturalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.7. CAVALO (EQUUS CABALLUS L., 
1758) 

 

A sua origem parece residir nas vastas planícies do continente americano, 

de onde emigrou para a Ásia e, depois, para a Europa, aqui surgindo 

desde os inícios do Pleistocénico, duas principais subespécies: Equus 

stenonis, de corpulência média e Equus bressanus, mais volumoso (Mac 

Fadden, 1992; Gonzaga, 2004). 

Foi identificada, em Portugal, nova subespécie durante o 

Pleistocénico: Equus caballus antunesi (Cardoso e Eisenmann, 1989). 

Esta seria pouco corpulenta e mais esbelta que o Equus caballus gallicus, 

comum na Europa, cujo morfotipo é o cavalo de Solutré, medindo 1,40 m 

a 1,45 m de altura média no garrote. Possuía cascos estreitos, adaptado a 

solos duros e pedregosos, como a clima rigoroso, frio e seco. Contudo, o 

cavalo é espécie euritérmica, capaz de se adaptar a diferentes biótopos e 

condições termo-higrométricas (Aujoulat, 1993, p. 97). 

Peças osteológicas de Equus caballus foram reconhecidas em 

contextos do Paleolítico Inferior, na Mealhada, do Paleolítico Médio, na 

gruta da Figueira Brava, e do Paleolítico Superior, nas grutas da 

Furninha, Columbeira, Salemas, Caldeirão e Escoural (Cardoso, 1993, 

pp. 244-248; Davis, 2002, p. 50). Outros testemunhos provêm de jazidas 

mesolíticas (concheiros do Cabeço da Arruda, Cabeço da Amoreira, Paúl 

de Magos, no estuário do Tejo, e Cabeço do Pez, no rio Sado) e 
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calcolíticas (Fórnea, Perdigões, Escoural, Mercador), pertencendo, ainda, 

a animais selvagens. 

No povoado calcolítico do Escoural identificaram-se restos de 

cavalo constituíndo 3,77 % do total dos testemunhos de mamíferos cujas 

espécies foi possível determinar (Azaza, 2008, p. 72). 

O cavalo foi o animal mais figurado na arte do Paleolítico 

Superior, onde a sua presença é de cerca de 30 %, em relação às restantes 

espécies de zoomorfos (Pigeaud, 2007, p. 411). 

As representações de equídeos, do Paleolítico, mostram, em 

geral, as cabeças demasiadamente pequenas, aspecto que se deve não a 

características anatómicas mas a tendência artística, conforme se detecta 

em iniciados nas artes e sugeriu R. Pigeaud (2007, pp. 412, 413), embora 

possamos aceitar tratar-se de convencionalismo estilístico pré-histórico. 

Habitante, por excelência, das pradarias e das estepes, 

alimentava-se, preferencialmente, de herbáceas mas, também, de 

rebentos, folhas e frutos variados. Viviam em grupos formados por um 

macho, várias éguas e crias, em territórios precisos. 

À época da Romanização existiam, nos campos do actual 

Ribatejo e nas pradarias alentejanas, cavalos selvagens, muito velozes, 

conforme escreveram Estrabão e Plínio o Antigo ('.H. III, 4, 5) 

(Schulten, 1952, p. 254). 

A presença de figurações de equídeos selvagens, na arte do Vale 

do Tejo, recorda-nos passagem do historiador romano M. Juniano Justino 

(séc. III) no Epítome que compôs da obra Historiae Philippicae, de 

Pompeio Trogo, que viveu nos tempos de Augusto. Ali refere que 

“Muitos autores transmitiram que na Lusitânia, junto ao Tejo, as éguas 

concebem as suas crias por obra do vento. Estas fábulas nasceram da 

fecundidade das éguas e da abundância de manadas, que na Galécia e 

Lusitânia são vistas em tanta quantidade e tão velozes, que não sem 

razão parecem concebidas pelo próprio vento.” (Epít. 44.3) (Mangas e 

Plácido, 1999, pp. 863, 867). 

A pressão antrópica e a transformação da paisagem levou a que 

os cavalos selvagens desaparecessem na Europa, os últimos dos quais 

sobreviveram na Polónia até aos finais do século XIX. Todavia, é 

possível que o denominado cavalo do Sorraia seja herdeiro dos antigos 

cavalos selvagens cujos protótipos foram figurados na arte do Vale do 

Tejo (Oom, 2000). 

As representações de equídeos do Vale do Tejo correspondem a 

animais selvagens, embora conhecendo-se cena que indicia a 

domesticação (CHVJ 10), conforme acontece na arte levantina e nos 

abrigos com pinturas esquemáticas, designadamente de Villar del Humo 

(Boniches, Cuenca), Canforos de Peñarrubia (Canforos, Jaén), Doña 

Clotilde (Albarracín, Teruel). Em Villar del Humo, um cavalo é laçado 

por figura antropomórfica (Beltrán, 1968a). Outras representações podem 

corresponder a equídeos selvagens, como os pintados na Cueva del Tajo 

de las Figuras (Cádis) (Acosta, 1968, pp. 54, 173, fig. 59; Ayala Juan e 

Jiménez Lorente, 2006, p. 191, fig. 2).  

A domesticação do cavalo pode ter sido policêntrica, dada a 

diversidade de haplotipos mitocondriais existentes (Xu e Arnasson, 

1994), atribuindo-se maior antiguidade (ca 4500 a.C.) à ocorrida nas 

estepes situadas nas bacias dos rios Volga e Dnieper, nos Urais 

Meridionais e depois a norte do Mar Negro (ca 4000 a.C.), em contextos 

neolíticos, como o de Sredni Stog (Ucrânia) e do Neolítico Final, de 

Derejvka (4300-3900 a.C.), junto ao segundo rio assinalado. Estes 

equídeos, morfologicamente semelhantes ao cavalo de Przewalski actual, 

mas identificado em 1876 nas estepes da Mongólia (Altai), seriam 

criados tendo em vista a sua utilização como animais de tiro e o 

aproveitamento da carne e das peles. Naquele último arqueossítio os 

restos de cavalo totalizam 74% da fauna doméstica. Durante o IV e o III 

milénios a.C. existiam, em sítios calcolíticos da Anatólia e da Macedónia,  
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cavalos domésticos, que então se terão difundido por toda a Europa. 

Todavia, embora permaneça alguma controvérsia, os cavalos 

foram primeiramente utilizados como animais de tiro e só terão sido 

usados como montada, na Europa Ocidental, muito tardiamente, durante 

a Idade do Bronze e, sobretudo no I milénio a.C. (Idade do Ferro) 

(Clutton-Brock, 1992, pp. 54-56). Em Portugal, o mais antigo 

testemunho de tal aspecto encontra-se registado na estela epigrafada da    

I Idade do Ferro, de Benaciate (Silves), monumento funerário, de 

influência oriental, datado nos séculos VIII-VII a.C. 

O aproveitamento do cavalo como animal de monta multiplicou 

por dez a velocidade da deslocação humana, passando a ser de 38/40 km 

por hora, pelo que aquele haveria, muito cedo, de se tornar animal 

emblemático das elites sociais europeias, a partir dos finais do Calcolítico 

e, sobretudo, durante a Idade do Ferro, tal como símbolo do poder 

aristocrático, militar, político e religioso. 

Naquele contexto e dada a sua excepcional importância 

económica, foi eleito como animal sacrificial, com alto valor material e 

simbólico, de carácter solar. 

O cavalo constituiu o animal xamânico por excelência, das 

comunidades euroasiáticas e norte-ameríndias, pois o galope e a 

velocidade vertiginosa que pode alcançar foram tomadas como 

expressões do voo extático dos xamãs que, por vezes, simbolicamente 

cavalgavam bastões com cabeça de cavalo (Eliade, 1982, pp. 136, 360). 

Nos mundos céltico e etrusco, a viagem aos Infernos fazia-se igualmente 

a cavalo. 

Acreditava-se, no mundo greco-romano, que os deuses Hélios, do 

Sol, e Apolo conduziam carros puxados por cavalos, onde a astro-rei 

protagonizava a sua viagem diurna, sendo durante a noite transportado 

por uma barca puxada por cisnes. Outros deuses guerreiros romano-

célticos deslocavam-se montados em cavalos e a deusa gaulesa Epona, 

ligada às fontes salutares, era representada por uma égua, devido ao vigor 

e fecundidade destes animais (Green, 1992, pp. 120-122). 

São conhecidos, em contextos calcolíticos do Sudoeste e Sul da 

Península Ibérica, falanges de Equus caballus afeiçoadas, de modo a 

acentuar-se o seu contorno triangular, sendo algumas depois decoradas 

através de gravação e/ou de pintura, constituindo artefactos de carácter 

mágico-religioso, por certo conotados com o simbolismo dos animais a 

que pertenciam (Cardoso, 1995; Davis e Moreno García, 2007, p. 67,  

fig. 24). 

Os cavalos paleolíticos, como o figurado no Ocresa, 

correspondendo ao pico máximo do Würm, viviam nos planaltos 

cobertos com vegetação, do tipo das estepes arbustivas, dos arredores do 

Tejo, alimentando-se de artemísias (Artemisia), heliântemo 

(Helianthemum), pigamão (Thalicrum), de selaginelas (Selaginella), 

quenopodiáceas e, sobretudo, de gramíneas selvagens. Resto osteológico 

de cavalo, procedente da gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) foi 

datado, pelo 14C (AMS), em 26640±210 B.P. (Morais, 2007, pp. 10, 59, 

fig. 4). 

Em cerca de 10.000-9.000 a.C., sentiu-se período frio e seco na 

Europa Ocidental, tendo então desenvolvido-se estepes herbáceas, em 

detrimento das florestas de pinheiros e bétulas que, anteriormente, 

cobriam grande parte dos planaltos baixos para, durante o Holocénico 

surgirem novamente florestas, de pinheiros (Pinus), aveleiras (Corylus 

avellane), de carvalhos de folha caduca (Quercus) e de ulmeiros (Ulmus), 

conduzindo à rarefacção das manadas de equídeos. Cavalo da rocha 155 

de Fratel (F 155.28), de estilo subnaturalista, evidencia forte influência 

dos cânones e convencionalismos da arte tardiglaciar, conforme 

demonstrámos através do estudo comparado da sua morfometria (Gomes 

e Cardoso, 1989). 

Aquele integra conjunto de cavalos com crânios curtos, de 

aspecto brevilíneo (índice corporal 66), afim dos cavalos tarpanicos 
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reconstituídos e dos figurados na arte tardiglaciar do Norte de Espanha 

(estilo IV da evolução de A. Leroi-Gourhan), aspecto que poderá ter 

pervivido nos póneis do Domínio Cantábrico. 

A imagem de equídeo da rocha 155 de Fratel sugere animal 

jovem, em posição de alerta, adaptado a clima quente e húmido, onde se 

desenvolvia abundante vegetação herbácea, mas baixa em nutrientes, 

beneficiando dos solos ácidos daquela região do Vale do Tejo. 

É possível que ali existisse carvalhal misto, onde se 

desenvolveriam os cervídeos, figurados a par deste equídeo, talvez nos 

finais do Verão ou nos inícios do Outubro, período em que se realizariam 

a caçadas mais proveitosas. 

Imagens semi-naturalistas de cavalos, reconhecidas no Vale do 

Tejo, atribuídas ao Neolítico, correspondem a previvências que 

recentemente têm vindo a ser igualmente admitidas em outros pontos da 

Europa Meridional. 

Cavalo da rocha 24 de Fratel apresenta as crinas altas e radiadas, 

com clara alusão solar, recordando o mito indoeuropeu da divindade 

védica (Indra) que controlava a chuva e o tempo, tendo como principal 

opositora a serpente (Vrtra ou Ahi) (Mundkur, 1976, p. 431). 

Representação de cavalo de Fratel (F 200.69), mostra salto, em 

que o corpo oferece grande dinamismo, com acentuada flexão do dorso. 

Os membros curtos, ajudam ainda a recordar cavalos paleolíticos tardios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo morfométrico do cavalo subnaturalista da rocha 155 de Fratel (1) comparado com o do 
cavalo de Przewalski (2) (seg. M. V. Gomes e J. L. Cardoso, 1989, p. 190, fig.12). 
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VII.2.8. LOBO (CA�IS LUPUS L., 1758) 

 

Surgiu na Europa durante o Günz, embora se tenha difundido a partir do 

Mindel, atingindo a forma próxima da actual apenas com o Würm. 

Chegou a ser o carnívoro mais abundante do nosso planeta. Em Portugal 

têm aparecido restos de lobo em cavidades subterrâneas, onde se 

associam a contextos humanos do Paleolítico Médio, nas grutas do 

Caldeirão e da Figueira Brava, e do Paleolítico Superior, naquela 

primeira cavidade, como nas da Furninha, Casa da Moura, Salemas e 

Escoural (Cardoso, 1993, pp. 293-296; Davis, 2002, p. 64). Não se 

encontrando ainda extinto é, actualmente, o maior mamífero predador da 

Europa. 

Na região do curso médio do Tejo, os lobos parecem ter 

desaparecido nos inícios dos anos setenta do passado século, altura em 

que ainda os ouvimos. Ainda hoje se detecta nas serranias que circundam 

ambas margens do rio Douro, o denominado lobo ibérico (Canis lupus 

signatus). 

Os lobos vivem nas florestas, bosques e matagais, adaptando-se 

bem a diversos nichos ecológicos, embora preferindo a montanha. 

Organizando-se, no Outono e principalmente no Inverno, em alcateias, 

ou seja em grupos constituídos por cerca de uma dezena de indivíduos, 

formados por famílias, instalam-se em territórios determinados, sendo 

dirigidos por casal dominante. Em Fevereiro as alcateias desagregam-se. 

Por vezes também se encontram casais ou até animais que vivem sempre 

isolados, designadamente quando mais velhos. Com o seu uivo marcam 

fronteiras. Atingem os 15 anos de idade e possuem grande mobilidade, 

chegando a percorrer 80 a 100 km em um só dia. A época de reprodução 

ocorre de Janeiro a Abril e as fêmeas, com fama de lúbricas, têm entre 

quatro a sete crias. Medem 1,10 m a 1,40 m de comprimento, a cauda 

tem 0,30 m a 0,40 m de extensão e atingem 0,60 m a 0,80 m de altura no 

garrote. Pesam 35 kg a 45 kg, podendo alcançar os 65 kg. 

Os lobos quando apresentam a cauda semi-erguida mostram 

temor e quando aquela se encontra levantada significa autoconfiança. 

Este carnívoro, predador e devorador por excelência, 

necessitando de cerca de 1,5 kg de carne para se alimentar 

quotidianamente, embora no Outono possa comer frutos silvestres, 

constituiu para diferentes comunidades humanas, importante símbolo do 

mundo selvagem, ligado à noite, altura em que sobretudo se move, e à 

vertente ctoniana e infernal. Não raro, foi tomado por psicopompo ou 

seja, capaz de conduzir as almas ao outro mundo e como protector do 

mundo subterrâneo. 

Na Grécia prestou-se culto a Zeus Licaios, sobretudo na Arcadia 

(Peloponeso), epíteto que unia este deus ao mundo selvagem e 

subterrâneo. Aquela divindade foi, igualmente muito cultuada em Creta, 

acreditando-se que teria nascido em gruta-santuário, existente no Monte 

Ida, como em outras cavidades subterrâneas, alcançando tal prática a 

Península Ibérica (González-Alcalde, 2006, pp. 252, 253). Hades, senhor 

dos infernos, Hécate e Tanatos vestiam mantos de pele de lobo, 

assinalando a sua categoria de divindades infernais ou ctonianas. Aliás, 

Hécate fazia-se acompanhar por lobos e cães. Pinturas murais funerárias 

etruscas, de Orvieto e Corneto mostram Hades representado com coifa de 

pele de lobo ou de cão (áïdos kunéé), semelhantes àquela com que Perseu 

se cobria (Vernant, 1993, p. 77). Em Roma o lobo foi consagrado a Apolo 

e representava Marte, deus da guerra. 
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Na antiga tradição galega o lobo, embora com carácter 

psicopompo, identificava-se com o Sol, acreditando-se que era capaz de 

devorar a Lua, com a sua luz. O Sol era entendido como masculino e a 

Lua como feminina (Murguía, 1888, p. 184).  

A proximidade do lobo com as comunidades humanas das 

sociedades de caçadores-recolectores deve-se a compartirem as mesmas 

presas e estratégias de captura, competindo com o Homem, e de mais 

tarde serem predadores dos rebanhos. Não obstante, os lobos 

constituíram, para o homem pré-histórico, e não só, alimento não 

despiciendo. Ainda hoje diversas comunidades do Rif (norte de 

Marrocos) consomem lobo e, principalmente, os cachorros, que 

acreditam possuir grande poder nutritivo (Moreno García, 2004, p. 331). 

Outra ligação, entre o Homem e o lobo, deve-se ao facto de 

aqueles animais serem também necrófagos e poderem consumir restos de 

alimentos deixados pelos humanos. Tal qual os homens, os lobos também 

protegem e educam os filhos, ensinando-os a comportarem-se perante 

diversas situações e a caçarem. É possível que das afinidades 

mencionadas e proximidades tenha nascido o mito dos licantropos ou 

lobisomens, seres meios humanos meios lobos, devoradores de homens. 

Na rocha 3 do Cachão do Algarve surge personagem 

antropomórfica, envergandoenorme capa ou pele sobre os ombros, cujos 

braços se dirigem para corço, podendo figurar licantropo, pronto a atacar. 

Composição existente na rocha 150A de Fratel mostra lobo ou 

cão, de goela exageradamente grande que ataca antropomorfo acéfalo e 

sem braços, enquanto outro antropomorfo, armado de arco, parece deles 

afastar-se correndo. É possível que se trate da reprodução de mito-

história, de carácter cosmogónico, onde um iniciado é devorado, por um 

monstro-infernal, lobo ou cão, no âmbito de sacrifício ritual tendo em 

vista o seu renascimento, ou seja conduzindo-o a uma nova atapa da sua 

vida. Neste sentido, a decapitação traduz despersonalização conduzindo a 

que o indivíduo seja esquecido. 

O lobo encontra-se escassamente figurado na arte levantina, onde 

foi identificado nas pinturas de El Polvorín e Fuente del Sabuco (Beltrán, 

1968, p. 39). 

Todas as figurações que, no Vale do Tejo, atribuímos a lobo são 

de estilo semi-naturalista, cinco delas mostrando comportamentos 

semelhantes e duas integrando cena de pré-acasalamento (F 451). 

 

284 



 

VII.2.9. CÃO (CA�IS FAMILIARIS L., 1758) 

 

Descendente do lobo, de que traduz a forma doméstica, o cão constitui a 

espécie mais próxima das sociedades humanas e actualmente com maior 

variedade morfológica e dispersão no Mundo. A sua existência precoce 

encontra-se atestada nos finais do Paleolítico Superior, no Vale do Jordão, 

Iraque, Anatólia, Ucrânia e no Centro da Europa, tal como possivelmente 

na Península Ibérica (Erralla, Guipuzkoa), estimando-se em 14.000-

11.000 a.C. os exemplares mais antigos. Em Ein Mallaha, cachorro 

acompanhava inumação humana, datada em 12.000 B.P. (Davis e Valla, 

1978). 

Foram documentados cães em estações azilenses do Domínio 

Cantábrico (Urtiaga, El Pendo e Lumentxa) e da Dordonha (Pont 

d’Ambon) (Altuna, 1994). Para além do último arqueossítio indicado, são 

também conhecidos outros cinco, mesolíticos, onde se reconheceram 

restos de cão, talvez semi-doméstico. Neste mesmo período o cão surgiu 

igualmente na Escandinávia e em Inglaterra (Star Carr), onde se 

identificaram exemplares de pequenas dimensões e perfeitamente 

domésticos, com cronologia do VIII milénio a.C. (Degerbol, 1961, p. 35; 

Rozoy, 1978, pp. 1067, 1070). Na América do Norte (Idaho) 

descobriram-se restos de cão, datados em torno a 10.000 a.C., e na do Sul 

a partir de 7.500 a.C. (Prates, Prevosti e Berón, 2010, p. 273). 

Em Portugal os mais antigos testemunhos osteológicos de cão 

procedem dos níveis médios do concheiro de Cabeço das Amoreiras, no 

Vale do Sado, na transição do Mesolítico para o Neolítico (Arnaud, 1987, 

p. 60). Ossos de cão foram igualmente identificados nos concheiros de 

Cabeço do Pez e Samouqueira, ainda no vale daquele mesmo rio 

(Strauss, 1991, p.900; Bicho, 1994, p. 670). 

O cão pode viver em grupos de seis, sete ou mais indivíduos, 

liderados por macho dominante. Ele tornou-se imprescindível 

companheiro do Homem desde o Mesolítico, sendo comensal, activo na 

limpeza dos restos alimentares, depois utilizado na caça, dado possuir 

faro apurado, como, mais tarde, na defesa e condução dos rebanhos, ou 

na guarda dos acampamentos e dos campos trabalhados. Não se deve, 

ainda, desprezar a sua utilização como reserva alimentar, em tempos de 

penúria, e de fornecedor de peles ou de poder ser utilizado como animal 

de tiro. Os seus ossos longos serviram à elaboração de diversos artefactos 

e os intestinos à produção de cordas para arcos. 
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Devido à sua importância económica e simbólica, o cão foi desde 

cedo eleito como animal com grande valor sacrificial, conforme 

documentam os restos daqueles, nas estruturas rituais de Lepenski Vir 

(VII e inícios do VI milénio a.C.). Ele pôde ser considerado como 

guardião da vida mas o seu uivo foi entendido, em muitas sociedades, 

como presságio de morte, atribuindo-se-lhe funções psicopompas, 

escoltando os mortos, ou no caso dos mastins, limpando os ossos da 

carne dos corpos. 

Na Antiga Mesopotâmia foi considerado símbolo divino e animal 

consagrado à deusa Gula, da medicina, surgindo representações suas em 

depósitos fundacionais, tendo em vista a protecção de edificações e 

pessoas (Black e Green, 1992, p. 70). 

Na mitologia grega, os cães acompanhavam a deusa Hekate, da 

Lua e da morte, aos quais eram, não raro, sacrificados. Eles uivam à Lua 

cheia e cria-se que eram capazes de estimular as forças vitais, o 

nascimento das plantas e a fecundidade. Por vezes, foram interpretados 

como diabólicos, mas ainda como símbolos de Asklépios, deus da saúde 

dos vivos e do bem-estar dos mortos, ou de deuses caçadores (Deonna, 

1955, pp. 143, 233). 

 “'os países balcânicos acreditava-se que os eclipses do Sol e da 

Lua eram causados por monstros com cabeça de cão” (Gimbutas, 1974, 

p. 171; 1989, pp. 197, 262).  

Entre os esquimós o cão possui elevada importância económica, 

pois além de constituir animal de tracção e reserva alimentar ou de as 

suas peles serem muito apreciadas, ele é considerado o guardador do 

mundo subterrâneo. 

O cão foi também tido, entre muitas sociedades, como animal 

lúbrico, símbolo da sexualidade e da fecundidade e, portanto, do mundo 

ctoniano. 

Conhecem-se casos, na Península Ibérica, de cães ritualmente 

inumados. Os testemunhos mais recuados encontram-se em povoado do 

Neolítico Final, datado na segunda metade do IV milénio a.C., do 

Polideportivo de Martos, en Jaén. Ali se identificaram três fossas que 

continham restos pertencentes às inumações de sete cães (ests XIIb, XV e 

XVI), seladas por amontoados de pedras, a par de outros animais 

igualmente sacrificados (Câmara Serrano e Lizcano Prestel, 1996,        

pp. 315, 319, fig. 1). 

Tem interesse etnológico o cão ritualmente inumado ao lado de 

mulher, com 40 a 45 anos de idade, na anta 3 de Santa Margarida 

(Reguengos de Monsaraz), ambos possuindo datação de radiocarbono 

que indicam os finais do III milénio a.C. e a sua contemporaneidade 

(mulher: 3780±40 B.P. ou 2280-2140 cal B.C. – Beta 166418; cão: 

3720±50 B.P. ou 2200-2030 cal. B.C. (Gonçalves, 2003; Moreno García, 

2003; Davis e Moreno García, 2007, pp. 35, 37). 

Os casos acima mencionados denunciam a importância 

económica e simbólica dos cães em sociedades agro-pastoris. Estácio da 

Veiga (1891, p. 77) relata o surgimento de esqueleto de cão, em cista de 

Idade do Bronze do Alvor. Crânios de cães, propositadamente 

sacrificados, acompanhavam os restos mortais de rei, inumados em 

sarcófago, de Sidon. E segundo J. M. Blázquez, (1957-58, pp. 39, 40), no 

mundo grego existia a crença de que os cães seguiam os seus donos na 

vida do além, onde lhes prestavam serviços idênticos aos terrenos. Por 

isso, Aquiles mandou queimar, na pira funerária do seu primo Patroclos, 

morto em Tróia, os cães daquele guerreiro (Il. XXIII, 173-174). 

Durante a Idade do Bronze Final do Sudoeste Peninsular, a 

importância económica, militar e simbólica do cão (cães de guerra), 

conduziu a que fosse representado em estelas funerárias acompanhando o 

dono, junto das suas armas, adereços e raros objectos de uso pessoal, com 

clara função simbólica, caracterizadora do desempenho ético-social do 

guerreiro. As estelas funerárias da Idade do Bronze Final, de São 
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Martinho II e Ervidel II, mostram representações de cães (Gomes e 

Monteiro, 1976-77, pp. 298, 299). 

O cão, se exceptuarmos os muito esquemáticos bucrânios, é o 

único animal doméstico identificado na arte do Vale do Tejo, onde, em 

geral, acompanha figuras antropomórficas e integra cenas de actividade 

cinegética, tal como outras, talvez de carácter ritual, mostrando 

linguagem corporal e comportamentos próprios. Ele surge sempre com 

aspecto mais esquemático do que o dos humanos ou dos animais a que se 

associa. 

Muitas representações de cães apresentam a característica cauda 

erguida e enrolada sobre o dorso (curley tail), o que não acontece nas 

ocorrências do Vale do Tejo. Também se conhecem figurações de cães na 

arte megalítica da Região de Viseu (Orca dos Juncais e Arquinha da 

Moura) e na dos abrigos levantinos, nomeadamente em Fuente del 

Sabuco e Cueva de la Vieja, em Alpera.  

Na arte esquemática peninsular, os cães surgem em pouco mais 

de uma dezena de sítios, onde se associam a antropomorfos e participam, 

não raro, na actividade cinegética. Observa-se um destes animais, com 

característica cauda erguida e enrolada, no abrigo da Estremadura 

Castelhana de Cancho de la Burra (Villuercas, Cáceres), onde parece 

associar-se a antropomorfos esquemáticos (Acosta, 1968, p. 51; Beltrán, 

1968, p. 38; García Arranz, 1990, p. 129, est. 48; Jiménez Lorente e 

Ayala Juan, 2006). 

As figurações caninas que na arte do Vale do Tejo perseguem 

cervídeos ou caprinos traduzem o seu desempenho na detecção da caça, 

mais rápida do que a efectuada pelo homem, por vezes oferecendo 

comportamentos que transmitem informação selectiva daquela, 

contribuindo para encontrar animais escondidos em tocas e buracos e, em 

especial, durante a noite, onde a sua visão é superior à dos humanos, 

tornando a actividade cinegética mais produtiva. As vantagens da caça 

com cães, entre caçadores-recolectores actuais do Norte da Amazónia 

(Nicarágua, entre Mayanguas e Miskitos), foi oportunamente estudada, 

tendo-se considerado de grande vantagem dado tornar-se cerca de dez 

vezes mais produtiva (Koster, 2008). 

Na região do Vale do Tejo, apenas os ursos, os lobos e as víboras 

poderiam atacar os cães e dificultar a sua missão na caça. 

 

VII.2.10. RAPOSA (VULPES VULPES L., 
1758) 

 

Mamífero carnívoro com possível origem asiática, os seus antepassados 

surgiram na Europa durante o interglaciar Mindel-Riss. O morfotipo 

actualmente conhecido na Península Ibérica parece assemelhar-se aos 

exemplares würmianos. Em Portugal surgiram restos de Vulpes vulpes, 

em contexto do Paleolítico Médio, na gruta da Figueira Brava, e do 

Paleolítico Superior nas grutas da Furninha, Cova da Moura, Caldeirão e 

Escoural (Cardoso, 1993, pp. 312-315; Davis, 2002, p. 65). 

Identificaram-se restos de raposa no habitat do Neolítico Antigo 

de Valada do Mato (Évora) (Diniz, 2008, p. 10), tal como em níveis 

neolíticos da gruta do Caldeirão (Davis, 2002, p. 65) e no povoado 

calcolítico do Escoural, onde representam 3,77% do total dos 

testemunhos osteológicos. 

Mostra cabeça estreita, possuindo focinho afilado, orelhas 

pontiagudas, triangulares, grandes e erguidas, tal como característica 
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cauda, longa e espessa, com função estabilizadora quando corre. Os 

membros são curtos. 

As raposas vivem em famílias monogâmicas, ou formadas por 

um macho e várias fêmeas, com territórios bem demarcados, um 

correspondendo ao covil, outro ao de caça, sendo, portanto, sedentárias. 

Acasalam no Inverno (Janeiro e Fevereiro) ou nos inícios da 

Primavera e a gestação é de mês e meio a dois meses, nascendo, em 

geral, quatro a cinco crias, mas podendo serem oito.  

Tem vida nocturna e crepuscular, é omnívora pelo que a sua dieta 

é pouco especializada, podendo alimentar-se de ovos, insectos, frutos e 

bagas, caçando pequenos mamíferos, aves e, até, peixes. Mostra grande 

adaptabilidade a diferentes biótopos, desde os matos e bosques costeiros, 

aos vales ou às zonas montanhosas, não raro frequentando, na 

actualidade, zonas suburbanas. Medem entre 0,60 m e 0,80 m de 

comprimento no corpo e 0,30 m a 0,50 m de altura. A cauda pode ter 0,30 

m a 0,40 m de comprimento. Pesa entre 7 kg e 12 kg. Vivem entre 10 e 

14 anos. 

 

Várias vezes observámos raposas nas proximidades dos sítios 

com arte rupestre do Vale do Tejo, onde parece que ainda existem. 

Raríssima no reportório paleolítico, onde o único caso 

incontroverso é o da gruta de Altxerri em Espanha, conhece-se rara 

figuração de raposa na Cueva de La Araña (Valência), pintada de cor 

vermelha, muito possivelmente com cronologia neolítica (Hernández-

Pacheco, 1924, p. 94, est.XX; Beltrán, 1968, p. 39).   

Algumas tradições antigas referem que as raposas saúdam o 

nascer do Sol, sentando-se com os membros traseiros dobrados, 

alongando e juntando os dianteiros. Este comportamento típico, 

ilustrando autoconfiança, pode ser o registado na figuração da rocha 961 

de Fratel. 

As raposas integram diversas fábulas, crenças e tradições, onde é 

bem patente a sua constante astúcia e audácia, sabedoria e fertilidade, em 

alguns contextos, o seu papel psicopompo, designadamente em quadros 

culturais de tradição céltica. 

As duas raríssimas imagens de raposas da arte tagana, oferecem 

estilo semi-naturalista, tendo uma delas sido figurada em corrida            

(F 36.4), enquanto a outra encontra-se sentada, conforme referimos. 
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VII.2.11. URSO PARDO (URSUS ARCTOS L., 
1758) 

 

Originário da Ásia, a presença do urso na Europa ascende aos inícios do 

Quaternário (Ursus etruscus, Cuvier 1823, do Vilafranquiano Inferior), 

de onde parece terem derivado subespécies conhecidas durante o Mindel-

Riss (Ursus Deningeri, von Reichenan 1904 e Ursus spelaeus, 

Rosenmüller e Heiroth, 1794, que se extinguiu nos finais do Würm ou 

algo ulteriormente). O urso pardo ou castanho é hoje conhecido na 

Europa, Ásia e América, tendo-se detectado, no actual território nacional, 

testemunhos osteológicos em contexto do Paleolítico Médio, na gruta da 

Figueira Brava e Caldeirão, e do Paleolítico Superior, nas grutas da 

Furninha, Salemas e Escoural (Cardoso, 1993, pp. 349-354; Davis, 2002, 

pp. 58, 59). 

Com alimentação omnívora, habitou preferencialmente florestas, 

bosques e matagais, preferindo os carvalhais e desenvolvendo 

territorialidades, alimentando-se de carne, peixe, líquenes, musgos, 

raízes, ervas, frutos, rebentos, mel, etc. 

Os ursos hibernam durante metade do ano em covachos ou no 

fundo de cavidades subterrâneas, reaparecendo na Primavera. Vivem 

cerca de 25 anos e possuem hábitos nocturnos e crepusculares.  

Esta espécie oferece acentuado dimorfismo sexual e os machos 

vivem sós, acasalando de Maio a Julho, podendo as crias nascerem, oito 

meses depois, durante a hibernação, sendo cuidadamente tratadas, pelo 

que os ursos se tornaram em símbolos da maternidade. Medem 1,70 m a 

2,20 m de comprimento e 0,50 m a 0,70 m de altura, nos quartos traseiros 

e pesam entre 80 kg e 250 kg. 

Apesar de quadrúpedes, os ursos são capazes de erguer o corpo 

verticalmente, apoiando-se nas patas traseiras, simulando bipedia, tendo 

em vista obter alimentos ou identificar ameaças, através da audição e do 

olfacto. Podem trepar árvores e são pouco agressivos. 

O urso pardo, castanho ou europeu, muito recordado na 

toponímia portuguesa através de diversoas denominações, como Vale de 

Urso ou da Ursa, Serra de Ossa, Lapadusso ou Usseira, parece ter-se 

extinto em Portugal, devido à pressão antrópica, apenas no século XVIII, 

embora na Meseta Ibérica tenha pervivido até finais do século XIX, 

subsistindo hoje no Domínio Cantábrico e nos Pirinéus. No século XV 

era muito comum na Beira Alta, sendo conhecido em níveis 

arqueológicos medievais de Leiria, Santarém e Silves (Davis e Moreno 

García, 2007, p. 37). 

 

 

 

Trata-se de espécie relativamente pouco frequente no bestiário 

paleolítico, dado conhecerem-se apenas cerca de meia centena de 

representações. Todavia, a sua interacção com os humanos, desde o 

Paleolítico Médio, conduziu a que se conheça dois enterramentos de tais 

animais naquele período (Le Moustier e Regourdou na Dordonha), junto 
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a ritualizações de humanos e que algumas das suas peças osteológicas 

tenham sido manipuladas, organizadas de diferentes formas ou 

transformadas em adereços, amuletos e troféus, sugerindo, até o seu culto 

ou às entidades que ela representaria. As acumulações e disposições 

artificiais de ossos de ursos foram refutadas pelo paleontólogo suíço       

F. E. Koby, no que foi seguido por A. Leroi-Gourhan, embora 

actualmente se reconheça, de novo, o significativo desempenho do urso 

na vida cognitiva dos nossos antepassados do Paleolítico Médio e 

Superior, como de tempos ulteriores (Leroi-Gourhan, 1971, pp. 30-36; 

Lajoux, 2006). 

São indiscutíveis os testemunhos de manipulação de ossos de 

ursos, designadamente de crânios, na gruta Chauvet, tal como o valor 

simbólico da utilização dos seus dentes, em adornos ou amuletos ou, 

ainda, da zagaia gravetense, em osso peniano de urso procedente da guta 

das Salemas (Loures) (Roche, Ferreira e França, 1961; Cardoso e Gomes, 

1994, pp. 18, 31, fig. 5; Clottes, 2001, pp. 48, 49, 54, 56, 99, fig. 44). 

O urso é raro na arte levantina, onde se registam meia dúzia de 

figurações, algumas das quais incompletas ou, até, de atribuição algo 

duvidosa. Em Cañaica del Calar figurou-se, claramente, um urso pardo 

(Beltrán, 1968, pp. 38, 39; Jordán Montés e Molina Gómez, 2007,          

p. 238). 

As duas únicas figuras atribuíveis a esta espécie, na arte do Vale 

do Tejo, encontram-se na rocha 10 de Chão da Velha Jusante e ambas 

mostram o corpo erguido, como que estivessem sentados sobre os 

quartos traseiros. Apresentam distintas dimensões, pelo que podem 

corresponder a adulto e a jovem. 

Trata-se, pois, de imagens raras na arte pré-histórica ibérica, 

sendo muito discreta a presença de restos osteológicos em contextos 

faunísticos, pré ou proto-históricos, apesar da importância que terá 

auferido, em termos económicos e simbólicos, aspecto que se generaliza 

a toda a Europa (Arbogast e Meniel, 2002). 

A carne de urso é, ainda hoje, muito apreciada, tal como sua 

espessa pele, capaz de ajudar os humanos a resistirem aos rigores 

climáticos. O homem de Hauslabjoch, nos Alpes, dos inícios da Idade do 

Cobre, vestia gorro de pele de urso pardo, que também poderia constituir 

troféu (Spindler, 1996, p. 161). 

O urso, dado ser fisicamente aparentado ao homem, possuindo 

olhos pequenos e olhar humanóide, acreditando-se, até, serem capazes de 

compreender a linguagem humana, reconhecendo-se-lhes força e 

“inteligência”, foi considerado animal totémico entre diferentes 

comunidades, tendo constituído símbolo da classe militar para os Celtas. 

A ele andou associada Artémis, senhora da Natureza ou do mundo 

selvagem, da fertilidade e da vida, sendo considerado animal ctoniano, 

conotado com as forças elementares e o ciclo morte/ressurreição, 

sugerido pela hibernação e pela forma como desenvolve a maternidade, o 

aleitamento e o ensinamento das crias. Este último aspecto conduziu a 

proposta de relacionamento entre o culto do urso e o matriarcado na 

Europa e Ásia. 

Na Antiga Grécia realizava-se festa em honra de Artémis 

(Brauronia), onde participavam raparigas que se transformavam 

ritualmente em ursas e possivelmente praticavam dança que mimetizava 

aqueles animais (Alföldi, 1936; Lévy-Bruhl, 1938, p. 129; Eliade, 1976, 

p. 459; Gimbutas, 1989, p. 116; Chevalier e Gheerbrant, 1997, pp. 671, 

672). 
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VII.2.12. GATO-BRAVO (FELIS SYLVES-

TRIS SCHREBER, 1777).  

 

Espécie com larga dispersão circum-mediterrânea, ocupando zonas da 

Ásia e quase toda a África. É conhecido na Europa desde o interglaciar 

Mindel-Riss. As suas dimensões decresceram, durante o Holocénico, 

como aconteceu com outras espécies. 

Em Portugal foi registado em contextos do Paleolítico Médio, nas 

grutas da Figueira Brava e Salemas, e do Paleolítico Superior, nas grutas 

do Caldeirão, Furninha, Casa da Moura, Pego do Diabo e Escoural.  

 

 

 

 

Distinguem-se actualmente duas sub-espécies: Felis sylvestris 

sylvestris, habitando sobretudo nas zonas setentrionais e, a sul do rio 

Douro, Felis sylvestris tartessia, Miller 1907, conhecida a partir do 

Neolítico (Gama, 1957, pp. 197-200; Cardoso, 1993, pp. 461, 462, 479, 

481; Davis, 2002, pp. 60-62). No povoado calcolítico do Escoural surgiu 

Felis sylvestris (Azaza, 2008, p. 72). 

O gato-bravo, mais corpulento que o gato doméstico, quando na 

idade adulta pode alcançar as dimensões da raposa, ou seja, 0,50 m a  

1,00 m de comprimento e 0,30 m a 0,40 m de altura. Mostra cauda 

comprida e espessa, medindo entre 0,30 m a 0,40 m de extensão e tendo 

a capacidade de encurvar a extremidade. Pesa 6 kg a 9 kg. Vive 

preferencialmente na floresta caducifólica, mas ainda nos bosques e 

matagais, isolado ou em casais, tendo hábitos nocturnos e crepusculares, 

tal como alimentação carnívora, constituída, nomeadamente, por 

insectos, aves, pequenos mamíferos, anfíbios, répteis e até peixes (trutas 

e enguias). O acasalamento ocorre em dois períodos, durante 

Janeiro/Fevereiro e Junho, sendo as fêmeas que chamam o macho. A 

gestação é de dois meses. 

No Vale do Tejo, a única figuração claramente atribuível a esta 

espécie, devido à forma triangular da cabeça, ao aspecto do corpo e à 

longa cauda encurvada, encontra-se na rocha 1226 de Fratel. 

Características estilísticas e a técnica de execução indicam tratar-se de 

imagem tardia, da evolução artística tagana. 

Representação do Chão da Velha Jusante pode ainda 

corresponder à mesma espécie, sendo de estilo semi-naturalista e 

atribuível ao Neolítico. 

Identificaram-se, com algumas dúvidas, felídeos nas pinturas dos 

abrigos de Canchal de la Pizarra e de Canchal de las Cabras Pintadas, 

ambos nos arredores de Salamanca (Acosta, 1968, p. 51). 
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VII.2.13. MA,GUSTO OU SACARRABOS 

(HERPESTES ICH�EUMO� L., 1758) 

 

Mamífero conhecido no Velho Mundo, mostra corpo alongado, cabeça 

pontiaguda, com pequenas orelhas, e membros curtos. 

Vive preferencialmente em matagais e canaviais, perto de linhas 

de água e tem dieta omnívora, alimentando-se de pequenos mamíferos, 

de aves, de répteis e de insectos, mas também de vegetais. 

Mede entre 0,50m e 0,60m de comprimento e a sua longa cauda, 

de 0,35m a 0,45m. Alcança cerca de 0,20m de altura, no garrote, pesando 

entre 7 e 8 kg. 

É noctívago e territorial, ocorrendo o cio em Abril e nascendo as 

crias em Agosto ou Setembro. 

Identificámos, na arte do Vale do Tejo, zoomorfo (CAL 60B.2) 

que, não sem algumas dúvidas, pode pertencer a esta espécie. Trata-se de 

imagem tardia, classificável no período terminal da arte tagana. 

 

 

VII.2.14. TEXUGO (MELES MELES L., 
1758) 

 

A sua presença encontra-se registada durante o Paleolítico Superior na 

gruta do Caldeirão (Davis, 2002, p. 52). 

Mostra cabeça pequena, com focinho longo e pontiagudo, não 

destacado do forte pescoço. O corpo tem perfil ovalado, de aspecto 

pesado e assenta em membros curtos mas fortes. A cauda é pequena e 

grossa. 

O seu habitat preferencial é a floresta caducifólia, embora 

apresente fácil adaptação a outros biótopos, pelo que a sua distribuição 

geográfica é ampla. 

Este mustelídeo vive em famílias, formadas por um macho, duas 

ou três fêmeas e respectivas crias, no seio de território bem determinado e 

demarcado. Desloca-se lentamente e corre mal. 
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A sua dieta é omnívora embora preferindo carne, pelo que se 

alimenta de pequenos roedores e lagomorfos, de aves, ovos, caracóis, 

minhocas, anfíbios, insectos, frutos diversos, mostrando especial 

predileção por mel. 

Movimenta-se, sobretudo, durante a noite e ao crepúsculo. No 

Inverno é possuído por letargia próxima da hibernação. 

A Primavera é a época de acasalamento e as crias, três a seis, 

nascem no Verão, após dois meses de gestação. Vive cerca de catorze 

anos. Mede entre 0,60 m e 0,80 m de comprimento e a cauda tem entre 

0,15 m e 0,19 m de extensão. A sua altura, no garrote, é de 0,30 m. Pesa 

20 kg a 22 kg. 

Conhecemos apenas duas representações atribuíveis a texugo, na 

arte do Vale do Tejo, uma procedente de Chão da Velha Jusante      

(CHVJ 5.1) e a outra de São Simão (SS 168.38).Ambas apresentam o 

focinho comprido, corpo largo e ovalada, assente em pernas curtas, e um 

deles cauda longa e espessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.15. ABETARDA (OTIS TARDA L., 
1758) 

 

Outrora recorrente em toda a Península Ibérica, é ave robusta, que atinge 

0,65 m a 1,00 m de altura e grande envergadura nas asas (2,20 m), 

possuindo pescoço longo e membros altos e fortes. Pode pesar entre 7 kg 

e 18 kg, sendo a ave voadora mais pesada do Mundo e a mais robusta das 

europeias. A cabeça é provida de bico rectilíneo, curto e espesso, sobre o 

qual se desenvolve, no macho, característico bigode a partir dos três anos 

de idade. Os machos possuem saco dilatável no pescoço, que inflam 

quando, no período de pré-acasalamento, se exibem às fêmeas, eriçando 

as penas, girando à roda e chamando-as, soltando gritos estridentes. 

Também mostram colar de penas em volta do pescoço. As asas, 

compridas e largas, terminam em penas destacadas. As patas possuem 

apenas três dedos. 

Vive em casais ou em pequenos grupos, formados por macho e 

duas ou três fêmeas, mas que podem atingir dezenas de indivíduos e, 

sobretudo, no solo, preferindo locais estépicos. Alimenta-se de 

gramíneas, rebentos, frutos, insectos e, até, de pequenos répteis ou 

mamíferos. O período do cio ocorre em Abril e Maio, nascendo as crias 

um mês depois. 

A abetarda, mencionada por Plínio ('.H. X, 29, 57) (Bejarano, 

1987, p.145), possui muito apreciada carne, sendo conhecida sobretudo 

no Alentejo, onde ainda pervivem os últimos exemplares. 
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Esta ave foi, entre muitos povos, considerada símbolo de 

fertilidade e abundância. Depósito, com carácter votivo, contendo ossos 

longos das asas de grandes aves, na aldeia proto-neolítica de Zawi Chemi 

Shanidar, no Norte do Iraque, de ca de 8800 a.C., continha cinco 

espécies, entre as quais abetarda (Gimbutas, 1989, p. 189).  

Encontra-se representada entre os restos de fauna recuperados no 

povoado calcolítico do Castanheiro do Vento (Vila Nova de Foz Côa) 

(seg. comunicação de Cláudia Costa feita à Associação dos Arqueólogos 

Portugueses, em 17.1.08). Figurações interpretadas como 

correspondendo a abetardas, em bando ou alinhadas, como que em 

procissão, foram pintadas na Cueva del Tajo de las Figuras (Cádis), 

situada a cerca de 8 km da Laguna de la Janda, ambiente natural 

excepcionalmente rico, capaz de proporcionar meios de subsistência para 

o desenvolvimento de grandes colónias de aves (Breuil e Burkitt, 1929, 

pp. 29-31; Acosta, 1968, pp. 57-61; Ripoll Perelló, 1968, p. 175; Mas 

Cornellà, 2000, p. 357). 

As aves tiveram, nas sociedades pré e proto-históricas importante 

desempenho, económico e simbólico, designadamente nas comunidades 

xamânicas, onde, ainda hoje, são tidas como portadoras dos seus espíritos 

auxiliares (Balzer, 1996, pp. 306-310). 

Identificou-se figuração de abetarda macho, durante o período de 

acasalamento, na rocha 2 de Chão da Velha Jusante (CHVJ 2.1) e outro 

exemplar, talvez uma fêmea, em Chão da Velha Montante             

(CHVM 3A.6). 

 

VII.2.16. GROU COMUM (GRUS GRUS L., 
1758) 

 

Ave migradora, actualmente com distribuição euro-asiática e norte-

africana, oferece longo pescoço, pernas finas e altas, terminando em 

patas com três dedos dirigidos para diante e um para trás, com os quais 

procura alimento em meios aquáticos. 

Alcança 1,20 m de altura, 2,30 m de envergadura e 5 a 6 kg de 

peso. 

Durante o cio, que ocorre no mês de Maio e nos inícios de Junho, 

desenvolve danças nupciais e característica “saudação protocolar”, em 

que o macho, com as asas caídas, baixa a cabeça, voltada para si, até 

quase ao solo, conforme se observa, na rocha 4 de Chão da Velha 

Montante. 

Procura biótopos lacustres, lagunares, estuarinos ou as margens 

dos rios, não desdenhando explorar os montados, dada a sua dieta 

omnívora.  

Considerado, no Ocidente, símbolo de longevidade e de 

fidelidade, anunciador da mudança de estações do ano, o grou associava-

se na Gália, ao touro na representação de divindade (Tarvostrigaranus), 

ou assumia carácter psicopompo (Green, 1992, p. 68). 

Esta ave encontra-se registada na toponímia, designadamente da 

Beira Baixa e do Alto Alentejo. 
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O grou figurado na rocha 4 de Chão da Velha Montante, mostra 

as asas e longo pescoço caídos, com a cabeça próxima das patas, 

indicando-nos comportamento próprio do período de acasalamento.  

 

 

1 – Saudação protocolar entre casal de grous (seg. F. Rodríguez de la Fuente, 1993b, p. 2); 2 – Grou 
(CHVM 4.1). 

 

 

VII.2.17. COLUBRÍDEOS 

 

As serpentes, colubrídeos e viperídeos, são, sem dúvida, os zoomorfos 

mais comummente figurados na arte rupestre do Ocidente Peninsular, 

sendo as suas imagens conhecidas desde o Paleolítico Superior. 

As espécies mais comuns na área mensionada, pertencentes à 

grande família colubridae são a cobra de colar ('atrix natrix Latreille), 

que pode atingir 1,40 m de comprimento, a cobra de Esculápio (Coluber 

longissimus Lamenti), chegando a medir 1,80 m de longo, a cobra de 

escadas ou riscadinha (Elaphe scalaris Schinz, 1799), alcançando 2,00 m 

de comprido e sendo muito vulgar, a cobra rateira (Malpolon 

monspessulanum, Hermann, 1804), a maior de todas, podendo medir 

2,50 m, a par de outras de menores dimensões, como a cobra de ferradura 

(Coluber hippocratis L., 1758), muito conhecida, a cobra verde-amarela 

(Coluber viridiflavus), cobra de capuz (Macropotodon cucculatus 

Geoffrey, 1827) vulgar sobretudo no Sul, e a cobra de água viperina 

('atrix maura L., 1758, ou T. viperinus, Boié) (Oliveira, 1931,             

pp. 39-42). 

É bem possível que durante a Pré e a Proto-História existissem, 

na Península Ibérica, serpentes de grandes dimensões, hoje desaparecidas 

devido à acção antrópica, tal como acontece ainda nos continentes 

africano e asiático ou na Américado Sul, onde certas espécies chegam a 

atingir 10 m de comprimento. 

Os ofídeos alimentam-se de insectos, vermes, de outros répteis e 

de pequenas aves, ou até de mamíferos. Acasalam na Primavera, depois 

da hibernação, e as crias nascem no Verão. 

As serpentes encontram-se representadas na arte parietal dos 

santuários do Paleolítico Superior, de que Rouffignac constitui o melhor 

exemplo, conhecendo-se em Çatal Hüyük, na Anatólia (VII-VI milénios 

a.C.), santuários urbanos com cabeças de touros modeladas nas paredes, 

cujas armações são longas e ondulantes, tal qual serpentes (Mellaart, 

1967, pp. 104, 107, figs 17, 20). Na Península Ibérica integram a 

iconografia, gravada ou pintada, tanto de santuários ao ar livre de 

diferentes períodos pré-históricos, como de não raros monumentos 

megalíticos. Esta constatação conduziu A. A. Tavares (1986-87) a 

considerar, para o território português, dois tipos de serpentiformes: os 

neolíticos, ligados aos monumentos megalíticos e os proto-históricos, 

gravados em rochas ao ar livre. 
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Para além da presença de serpentiformes na arte paleolítica, 

complexificam esta problemática as figurações de colubrídeos de outros 

períodos. De facto, existem serpentiformes gravados nas rochas do 

santuário exterior do Escoural, atribuído ao Neolítico Final, assim como 

na decoração de diferentes artefactos calcolíticos do Sudoeste Peninsular 

(Gomes, Gomes e Santos, 1983, pp. 295, 296, 304; Gomes, 1991, p. 21). 

No entanto, parece ser durante a Proto-História que recrudesceram as 

representações ofiolátricas, sobretudo na arte rupestre, onde se associam 

a motivos espiralados, a conjuntos de círculos concêntricos e a 

reticulados, iconografia comummente conferida às Idades do Bronze e 

do Bronze Final, ou já aos tempos sidéricos. 

Registámos, na arte do Vale do Tejo, cerca de sete dezenas de 

colubrídeos isolados, afrontados, a par ou enrolados durante a cópula, 

como associados a covinhas naturais ou artificiais, a círculos, a círculos 

concêntricos ou a espirais. Só na rocha 11 de Gardete identificámos cinco 

de tais figurações, três delas com a cabeça representada (G 11.78;           

G 11.104; G 11.161) (Gomes, 1987, p. 43; 1989, pp. 74, 75; 1999,        

pp. 231-238, figs 5 e 6; 2000a, pp. 102, 103, fig. 9). 

Aquelas imagens podem ter pequenas dimensões, medindo 0,200 

m ou 0,300 m de comprimento, embora em geral elas tenham cerca de 

0,500 m, até exemplares que possuem mais de 1 m. Muitas delas, 

mostram o corpo regularmente ondulado, reproduzindo o reptar, 

enquanto outras desenham formas com curvas de dimensões diversas, 

aspecto que se encontra mais evidente nos exemplares de maiores 

dimensões. Algumas apresentam a cabeça levantada, em dois casos com 

a figuração de pequenos cornos (rocha 1134 de Fratel), iconografia que 

podemos atribuir aos tempos proto-históricos. Na verdade, o hibridismo 

zoomórfico levando à criação de seres fabulosos ou fantásticos é, na 

Europa, sobretudo próprio das sociedades sidéricas, reflectindo 

contributos culturais próximo-orientais ou célticos. 

Na rocha 175 de Fratel, dois serpentiformes, a par, devem 

reproduzir colubrídeos durante o pré-acasalamento. Podem estar 

associados a espiral que se encontra próxima, e sobrepõem imagem de 

caprino (Gomes, 2000a, p. 88, 102). Existem outras representações que 

parecem reproduzir comportamentos semelhantes entre os colubrídeos. 

Os colubrídeos identificados na arte do Vale do Tejo  podem 

integrar diferentes etapas da sua evolução crono-estilística, a partir do 

Neolítico Final, embora a maioria deva pertencer ao seu período final 

(círculos e linhas) (Gomes, 1987, p. 43; 1989, pp. 74, 75). 

Para muitas sociedades humanas, as serpentes representam a 

força vital primordial, vinda das profundezas das águas, cujos 

movimentos mimetizam com o reptar, e onde a vida teve início, pelo que 

constituem, por excelência, símbolos de energia, de dinamismo e de 

continuidade. A hibernação, a mudança anual da pele e o crescimento 

contínuo, ligam-nas às ideias de renovação sazonal e de regeneração 

cíclica, constituindo, por isso, também elo de ligação com o mundo 

subterrâneo, metáfora da morte e ressurreição da Natureza, como da 

produção e desenvolvimento da vida, pelo que são entendidas como 

ligadas à génese do Universo. 

Heródoto (História, I, 78) escreveu que “a serpente é filha da 

terra” e no Enuma Elish, poema cosmogónico babilónico, Marduk, o 

grande deus da Babilónia, enfrentou Tiamat, o monstro-serpente 

habitante das águas primordiais, do conhecimento e ctonianas. O corpo 

de Tiamat foi então dividido em duas partes, que deram origem à 

abóbada celeste e à terra (Román López, 2008, p. 113).  

Em diversas mitologias serpentes criaram o ovo cósmico, de onde 

nasceram os primeiros deuses (Egipto, Babilónia, Grécia, Índia, …). 

Atenágoras, no século II d.C., regista o mito de que da água terá 

emergido uma serpente bicéfala, com cabeça leonina e de touro e entre 

elas a face de um gigante, Herakles ou Kronos. O gigante  criou  um  ovo  
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que se dividiu em dois, surgindo o Céu na metade superior e, na inferior, 

a Terra (Lukas, 1894, p. 230). 

No Antigo Egipto a serpente, tida como geradora das forças 

cósmicas que produzem a vida, flutuando nas águas primordiais, 

correspondia à deusa Nut (Gimbutas, 1974, p. 145). Ali eram protegidas e 

alimentadas, tomadas como presságio de bom augúrio, como símbolos da 

criação, ligadas ao culto do Sol. Elas eram consideradas protagonistas   

de mito cosmogónico, habitantes da primordial noite silenciosa de onde 

emergiu o ovo genesíaco que originou a Terra e o Céu. Acreditava-se 

então que o dia era dominado pela barca solar de Ra e a noite pela 

serpente Apofis, símbolo do mundo infernal e inimiga daquele. Todavia, 

Ra foi protegido pela serpente Mehen. 

Apofis era representada com a cauda na boca, como que 

comendo-se a si própria, mas representando a continuidade e a renovação 

infinita da vida, o uroboros (Livro de Apofis) (Deonna, 1952).  

 

 

 

No Egipto faraónico existiram mais de trinta divindades-

serpentes, entre as quais a deusa Uto ou Edjo, adorada durante as 

primeiras dinastias, no Baixo Egipto (Tavares, 1983, p. 99), acreditando-

se que o Sol na sua origem seria uma serpente de cobre. Todavia, o deus 

solar Ra conduz combate diário contra Apofis, a serpente ctoniana, 

retomando a cosmogonia todas as manhãs, de modo que o mundo não 

retorne ao Caos que aquela representa (Eliade, 1976, p. 104). No "Livro 

dos Mortos" a serpente faz parte do Caos que deu origem à Vida e Ísis 

exibe sobre a cabeça uma cobra, o uraeus, suporte do Sol, também 

símbolo de Hórus e da soberania dos faraós. 

Não será por mero acaso que no Génesis (cap. 3) a serpente é 

protagonizadora de acontecimentos decisivos para a vida da 

Humanidade, sendo referida como “(…) o mais astuto de todos os 

animais da Terra que Deus tinha feito”. 

Ainda segundo a Bíblia, Deus mandou Moisés fazer uma 

serpente de bronze, para livrar o povo hebreu de praga daqueles répteis, 

depois destruída por Isaías dado ter sido idolatrada. Têm vindo a ser 

descobertas serpentes de bronze em diferentes locais de culto do Médio 

Oriente, designadamente da Palestina (Guezer, Meguido, Siquém, 

Hatzor), datadas entre 1650 e 1200 a.C., conhecendo-se representações 

metálicas dos mesmos répteis, uma das quais com a cabeça dourada, de 

Timna, da região de Wadi Arabah e outras de Al-Qusais, no Bahrain. 

Estas, exumadas em sepulturas e medindo entre 0,09 m e 0,20 m de 

comprimento, foram datadas nos finais da I Idade do Ferro ou do Período 

Neo-Assírio (ca de 700 a.C.) (Tavares, 1983, pp. 109, 110, 115; 

Weisgerber, 1988, p. 291, est. 169). 

No mundo micénico acreditava-se que as serpentes 

correspondiam a génios domésticos, protectores das casas, e no romano 

elas assumiram não raro a mesma qualidade de representar espíritos com 

tais funções, ligadas ao culto dos lares (Green, 1992, p. 195; Hoys, 1992, 

p. 93). 
Dimorfismo etário dos colubrídeos. 1 – até um ano; 2 – entre 2 e 3 anos; 3 – mais de 4 anos (seg. 
F. Rodríguez de la Fuente, 1993a, p. 41). 
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Na antiga Grécia, as serpentes, não venenosas, foram tomadas 

como guardiãs das colheitas, da casa, da família, do clã e, até, de lugares 

sagrados e de cidades como Atenas. Elas deveriam de velar pela 

continuidade do bem-estar, da saúde e das energias criadoras, 

constituindo símbolos de conhecimento, longevidade e de fertilidade, 

pelo que se associavam a divindades como Atena, a grande deusa da 

sabedoria, Cibele, Minerva, Hermes e Esculápio, filho de Apolo e deus 

da medicina, regenerador de corpos e almas, que possuía uma serpente 

Comportamentos das serpentes. 1 – combate nupcial; 2 – perseguição de pré acasalamento; 3 – cópula; 
4 – fase final da cópula (seg. F. Rodríguez de la Fuente, 1993a, pp. 32, 33). 
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como símbolo da sua sabedoria e das forças ctonianas onde ela 

principalmente residia. 

Segundo Eurípedes (Ifigenia Táurica, 1244) Alia era a “serpente 

de dorso matizado, de cor vinhosa, bronzínea” e “prodígio monstruoso 

da terra”, que guardava o oráculo ctónico. 

As serpentes acompanham, no panteão greco-romano, deusas da 

vegetação e/ou agrárias como Cibeles, Rea e Deméter, surgindo nas mãos 

de outras divindades femininas, com carácter ctoniano, como Artémis, 

Hécate e Perséfone. Heródoto referiu as serpentes sagradas de Tebas, 

sepultadas no santuário de Zeus (História, II, 74) (Román López, 2008, 

pp. 106, 107). 

Na religião romana as serpentes eram consideradas representantes 

dos espíritos, protectoras das casas e, portanto, ligadas ao mundo dos 

lares. 

 

 nº curvas comp. (m) orientação   nº curvas comp. (m) orientação   nº curvas comp. (m) orientação 

SS 4.5 3 0,125 -  CAL 6D.21 5 0,550 -  F 1133A.36 8 0,185 - 

SS 43.4 6 0,450 -  CAL 6D.30 10 0,430 -  F 1133A.49 4 0,200 - 

SS 43.5 6 0,450 -  CAL 28B.18 5 0,230 -  F 1134.5 5 0,170 - 

SS 43.6 4 0,480 -  CAL 29.28 5 0,330 -  F 129.35 8 0,200 - 

SS 43.7 4 0,400 -  CAL 50A.3 8 0,220 -  F 129.36 5 0,150 - 

SS 44.64 3 0,150 -  CAL 54.59 5 0,275 -  F 155.87 3 0,190 N-S 

SS 44.81 3 0,125 -  CAL 54.61 5 0,160 -  F 155.165 3 0,180 N-S 

SS 44.113 6 0,350 -  CAL 65.13 10 1,400 -  F 175.15 3 0,250 S-N 

SS 44.114 2 0,150 -  CAL 65.23 4 0,160 -  F 175.22 ? 0,175 - 

SS 44.115 5 0,210 -  CAL 65.55 3 1,180 -  F 175.30 ? 0,250 - 

SS 44.116 3 0,150 -  CAL 66.12 6 0,350 -  F 177.1 7 0,320 - 

SS 44.125 4 0,350 -  CAL 66.44 5 0,300 -  F 187.1 4 0,155 - 

SS 44.161 3 0,200 -  CAL 66.48 4 0,280 -  F 203.79 3 0,170 - 

SS 68.7 5 0,415 -  CAL 66.49 5 0,380 -  CHVM 6.36 5 0,150 - 

SS 68.7 8 0,380 -  CAL 66.54 7 0,300 -  CHVM 9.1 4 0,245 - 

SS 81. 5 3 0,225 -  CAL 66.92 6 0,750 -  G 3.31 5 0,270 SO-NE 

SS 158.12 4 0,175 -  CAL 68C.17 3 0,130 -  G 11.78 4 0,350 E-O 

SS 187.1 3 0,780 -  CAL 68C.18 4 0,350 -  G 11.104 7 0,300 E-O 

SS 202.9 8 0,425 -  F 4.3 4 0,150 -  G 11.145 3 0,175 N-S 

AL 38.1 3 0,260 -  F 7.7 3 0,200 -  G 11.161 4 0,100 SE-NO 

AL 38.2 3 0,320 -  F 8.14 3 0,100 -  G 11.197 5 0,200 E-O 

AL 42.3 3 0,210 -  F 85A.10 6 0,500 -  G 15.10 3 0,300 N-S 

AL 52.10 4 0,105 -  F 86.1 3 0,185 -  G 31.19 4 NO-SE 0,300 

LB 37.29 4 0,120 -  F 1125.4 2 0,150 -      

Colubrídeos do Vale do Tejo. 
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VII.2.18. VIPERÍDEOS 

 

A família viperidae encontra-se representada, no actual território 

nacional, principalmente através das espécies víbora áspide (Vipera aspis 

Lin., 1758), bem conhecida nas serrarias nortenhas, víbora europeia 

(Vipera sevanei) e víbora preta (Vipera berus Lin., 1758), mais comum 

no Norte (Soajo e Castro Laboreiro), podendo alcançar 0,90 m de 

comprimento, todas elas com hábitos nocturnos (Oliveira, 1931, pp. 37, 

38). 

Aquela última espécie constitui a única serpente verdadeiramente 

venenosa da Europa e habita, de preferência, zonas rochosas, chegando a 

adaptar-se, nos Alpes, a locais com mais de 3000 m de altitude. 

As víboras alimentam-se de pequenos roedores, de outros répteis, 

ovos, insectos, etc… Hibernam durante o Inverno e acasalam na 

Primavera, embora as fêmeas não se reproduzam todos os anos. São 

ovovivíperas. 

Estes ofídeos distinguem-se bem dos colubrídeos por não só 

possuirem, em geral, menores dimensões, como por reptarem 

lateralmente, em ângulos fechados ou em ziguezague, e não em ondulado 

como aqueles. A cabeça dos viperídeos mostra, normalmente, forma 

triangular larga mas curta, com a extremidade quase plana. Também 

apresentam o sector terminal da cauda de forma abrupta e algumas 

espécies ostentam marca, em ziguezague, ao longo do dorso. 

Os viperídeos, contrariamente ao que acontece com os 

colubrídeos, possuem forte veneno que pode provocar a morte a muitos 

animais e ao Homem. Recordemos que Euridice morreu, nos braços de 

Orfeu e no dia do seu casamento, mordida por víbora. E do mesmo modo 

faleceu Cleópatra VII (69-30 a.C.), envenenada por víbora em um dos 

seios. 

O conjunto de colubrídeos e os viperídeos da arte do Vale do Tejo 

constitui o maior que conhecemos na Península Ibérica, oferecendo 

grande variedade de dimensões e comportamentos. 

Tanto as figurações de colubrídeos como de viperídeos afastam-

se dos denominados serpentiformes, que correspondem a linhas mais ou 

menos onduladas, sem princípio nem fim (cabeça e cauda), ou seja, 

destituídas de pormenores anatómicos e bem conhecidas na arte 

megalítica atlântica (Savory, 1973; Bueno Ramírez e Balbín Behrmann, 

1995). 
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Reconhecemos como figurando viperídeos apenas cinco imagens 

da arte tagana, medindo entre 0,125 m e 0,325 m de comprimento e 

oferecendo de sinco a sete curvaturas apertadas. 

 

 nº curvas comp. (m) 

SS 223.30 5 0,360 

SS 226.27 5 0,390 

CAL 50.2 6 0,270 

F 66A.1 7 0,230 

F 177.1 7 0,320 

Viperídeos do Vale do Tejo. 

 

A associação de serpentes a covinhas ou a fissuras, de onde 

parecem sair ou entrar, corresponde a aspecto também conhecido na arte 

rupestre de diversos ciclos artísticos, tanto da Europa como de outros 

continentes (Lewis-Williams, 2002, p. 102). A crença na presença latente 

de ofídeos em certas rochas e, nomeadamente, nas que apresentam 

fissuras ou veios de quartzo, identificáveis com imagens daqueles répteis, 

encontra referência no mito transmitido na Ilíada (2, 318-9), de que Zeus, 

depois de ter feito aparecer uma serpente a restituiu ao mundo invisível, 

transformando-a em pedra. 

Colubrídeos e viperídeos do Vale do Tejo mostram sete tipos de 

comportamentos: em repouso, quando enrolados em espiral; em marcha, 

reproduzindo o reptar; saindo de covinhas, fissuras ou círculos; levantada 

ou ameaçadora, com o corpo mais ou menos elevado sobre a cauda, e a 

cabeça erguida, podendo estar voltada para trás; em perseguição ou a par, 

aquando do cio; em cópula, com enlaçamento das zonas genitais ou total, 

o que ocorre em Abril e Maio ou, mais raramente em Junho; e em luta 

nupcial ou pelo território, quando se observa o confronto de animais com 

a cabeça e/ou o corpo levantados. 

As imagens de ofídeos do Vale do Tejo tinham sido por nós 

classificadas sobretudo na Idade do Bronze ou na Idade do Bronze Final, 

embora figura da rocha 11 de Gardete (G 11.104) permitisse recuar 

aquela cronologia até ao Calcolítico, ou mesmo, ao Neolítico Final. 

Atribuição genérica de tal temática, vem afinal, ao encontro da datação 

dos serpentiformes do santuário exterior do Escoural (rochas 4 e 8) 

(Gomes, 1991, p. 21). Aliás, a serpente associada a antropomorfo, da 

rocha 175 de Fratel, deve suportar cronologia idêntica e, portanto, tardo-

neolítica. 

No actual território nacional, a maior concentração que 

conhecemos de grandes serpentiformes gravados em penedos, encontra-

se na área do povoado proto-histórico e medieval, conhecido por Castro 

do Baldoeiro, correspondendo à extinta vila de Santa Cruz da Vilariça e 

identificado com a Civitas Baniensis, no concelho de Moncorvo, em 

Trás-os-Montes. 

Tais manifestações situam-se na enorme aglomeração de 

gigantescos afloramentos graníticos, que constituem relevo sobranceiro 

ao lado nascente do rico Vale da Vilariça, não longe do rio Douro. 

Aquele conjunto, a que se associam diversas escavações em 

rochas, foi primeiramente noticiado, na Illustração Transmontana, por 

Afonso Pereira Cabral (1910, pp. 60, 62, fig. 4), e dado a conhecer com 

maior detalhe por Joaquim R. dos Santos Júnior (1931; 1940, p. 361). 

Ali se encontra o Penedo do Cobrão, em cuja base existe 

pequeno abrigo e, sobre a superfície vertical que o cobre, representação 

gravada de ofídeo, de corpo ondulante, com a cabeça e a cauda 

figuradas, medindo 1,96 m de comprimento. A gravação é profunda, com 

0,06 m de secção média, em forma de U, e tendo 0,05 m de profundidade 

máxima. 

Na base da alta Fraga do Corvo, serpentiforme mede 3,50 m de 

comprimento, identificando-se, pelo menos, cinco outras representações 
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de ofídeos sobre o mesmo penedo, medindo entre 2,50 m e 3,50 m de 

comprimento. 

A técnica da gravação dos serpentiformes do Castro do Baldoeiro 

é muito semelhante à detectada na Bicha Pintada, serpente medindo, 

quando completa, 10,50 m de comprimento e gravada em laje oblíqua 

junto da margem direita da ribeira de Codes, a cerca de 7 km da sua 

confluência no Zêzere, no concelho de Vila de Rei (Prior, 1959; 1962; 

1962a; Oliveira, 1959; C., 1960; Freitas, 1960; Félix, 1969; Gomes, 

1999) 

 

 

Em Trás-os-Montes têm sido noticiadas outras representações de 

grandes ofídeos, mais ou menos realistas e de diferentes dimensões. 

Assim, no Prado do Junco, próximo da aldeia dos Estevais, no concelho 

de Mogadouro, observa-se, em rocha granítica situada junto a pequena 

linha de água, conhecida por "penedo da cobra", dois petróglifos, tidos 

pelo povo como figurações de serpentes, dispostos em paralelo. Um 

deles mostra curvatura central, aproveita parcialmente fissura natural do 

suporte e mede cerca de 2,00 m de comprimento total, enquanto o outro 

é recto, utiliza fractura da rocha e mede 2,60 m. Ambos apresentam 

alargamento na extremidade distal, embora a cabeça não tenha sido 

claramente representada, assim como afilamento, na extremidade oposta, 

figurando a cauda (Alves, 1934, pp. 622-624; Santos Júnior, 1940,         

p. 361). 

Próximo da aldeia de Soutelo (Chaves), perto da estrada e não 

longe da rocha decorada conhecida por “Outeiro Machado”, encontra-se 

gravado serpentiforme, medindo 2,80 m de comprimento (Figueiredo, 

1973, p. 159). 

Na Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira), já no Douro Litoral, 

encontrou, em 1957, Afonso do Paço (1961, pp. 117, 118, fig. 7), pedra 

com representação gravada de ofídeo, de corpo ligeiramente ondulado, 

com a cabeça e a cauda figurados. Ali têm surgido outros petrógrifos, 

nomeadamente espirais, círculos concêntricos, covinhas e reticulados, do 

tipo dos de Serrazes (São Pedro do Sul), iconografia atribuível à Idade 

do Bronze Final ou já à Idade do Ferro. 

Provém de Sanfins espectacular escultura de granito, descoberta 

em 1963, figurando cabeça de ofídeo, fazendo ângulo recto com a parte 

que se conserva do corpo, medindo, no total, 0,470 m de comprimento e 

0,125 m de largura por 0,110 m de espessura média (Paço, 1965, fig. 1). 

Trata-se de imagem realista que, possivelmente, integraria espaço de 

carácter mágico religioso ou carregaria apenas função apotropaica, 

recordando a serpente que Zeus transformou em pedra.  

Pode contribuir para aquela interpretação o facto do bloco de 

pedra que contém a serpente gravada, acima mencionada, mostrar 

regularização, conforme é comum a muitos outros utilizados nas 

construções daquele enorme povoado fortificado (Paço, 1965, p. 167). 

Bicha Pintada (Vila de Rei). 
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Conhecem-se outros serpentiformes gravados em rochas, 

situadas no interior ou próximas de povoados castrejos, nomeadamente 

na Galiza, em Santa Tegra, Oya (Pontevedra) (Jalhay, 1926, p. 384; 1931 

pp. 228, 230, 231), Troña (Pias, Pontevedra) (Pericot, 1933; Fernandez e 

Cuevillas, 1957; Peña Santos e Vázquez Varela, 1979, p. 64; Alén e Peña 

Santos, 1980, pp. 99, 100), Coto de Penalba ("pedra da serpe", Campo 

Lameiro, Pontevedra) (Figueiredo, 1973, pp. 250, 251; Peña Santos e 

Vázquez  Varela, 1979, pp. 64, 65; Alén e Peña Santos, 1980, p. 20) e Os 

Remedios (Moaña, Pontevedra) (Peña Santos e Vázquez Varela, 1979,  

p. 65) 

Todavia, quase todas aquelas figurações são de pequenas 

dimensões. Constituem excepção os dois serpentiformes paralelos da 

"pedra da serpe", do Coto de Penalba, possuindo 2,09 m e 2,00 m de 

comprimento, ondulantes, com cabeças triangulares e associados a dois 

podomorfos, os chamados "pés do santo", profundamente gravados. As 

serpentes mostram secção com forma de U e sob elas reconhecem-se 

gravuras mais antigas, uma das quais de aspecto idoliforme, talvez 

calcolítica ou da Idade do Bronze. 

Ainda na Galiza, a Pedra da Beillosa (As Fragas, Campo 

Lameiro, Pontevedra) contém grande serpente, medindo 4,82 m de 

comprimento, de corpo ondulante, parecendo subir a rocha onde foi 

gravada e que se encontra voltada para nascente. É o maior 

serpentiforme conhecido, a seguir à "Bicha Pintada" e que mede mais do 

dobro, oferecendo importante variante em relação às gravuras que 

referimos, dado que o corpo foi definido através de duas linhas paralelas, 

distanciadas entre si 0,12 m a 0,22 m, tendo o interior preenchido por 

traços entrecruzados, devendo representar a pele do animal. A cabeça 

tem forma losangular (Figueiredo, 1973, pp. 251-254; Peña Santos e 

Vázquez Varela, 1979, p. 65, est. 23). 

Também a rocha decorada de Monte dos Vilares mostra serpente 

gravada, medindo cerca de 1,40 m de comprimento, associada a 

conjuntos de círculos concêntricos e a espirais (Bouza-Brey e Lorenzo-

Ruza, 1948). 

Devido aos paralelos que oferece, julgamos interessante referir a 

mais conhecida das serpentes da Citânia de Troña. No levantamento de 

L. Pericot (1933, p. 285, fig. 3) observa-se o réptil saindo de covinha, 

com corpo ondulante e cabeça, triangular, levantada. No entanto, no 

desenho proporcionado por A. de la Peña Santos e J. M. Vázquez Varela 

(1979, p. 64, fig. 46), a covinha acima referida parece constituir a cabeça, 

tendo-se eliminado parte da gravura da extremidade oposta, ao figurar-se 

cauda. Uma outra serpente, do mesmo povoado fortificado, disposta 

Cabeça de ofídeo de granito. Citânia de Sanfins (Paços de Ferreira) (seg. A. do Paço, 1965, fig. 1). 
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horizontalmente e medindo 0,53 m de comprimento, encontra-se gravada 

em duas pedras do paramento de casa circular, atribuída ao século I a.C. 

(Fernandez e Cuevillas, 1957). 

Afim do âmbito geográfico-cultural do Noroeste Peninsular têm, 

igualmente, sido identificadas gravuras rupestres representando ofídeos. 

De facto, o malogrado cónego Celso Tavares da Silva 1978, p. 169) 

descobriu, na região de Viseu, tais figurações nas rochas da Serra da 

Arada (São Pedro do Sul) e no Castro da Cárcoda, onde descreve linhas 

serpentiformes "rematadas por covinhas". O povoado fortificado citado 

é de idade sidérica. Na mesma zona, a chamada "pedra da cobra da 

moira", da Lufinha (Ribafeita, Viseu), mostra enorme espiraliforme 

associado a reticulado (Silva, 1980). 

Detectámos idêntica iconografia, embora discreta e ainda inédita, 

nas rochas decoradas de Alagoa (Tondela), naquela mesma grande região 

da Beira Alta, onde se associa a profusas figurações podomórficas que 

classificámos na Idade do Bronze Final (Gomes e Monteiro, 1974-77). 

Conhecemos serpente pintada, medindo cerca de 0,50 m de 

comprimento, do abrigo denominado Estrechos II, nas proximidades do 

rio Martín em Teruel (Saragoça), em cuja cabeça se observam cornos 

(Beltrán, 1998, p. 105). 

No Vale do Tejo, representação de serpente, da rocha 66 do 

Cachão do Algarve, apresenta linha de contorno não se devendo 

confundir com as imagens de serpentes geminadas, conforme acontece 

no Coto de Penalba, na Galiza. Aquela associa-se a figuração linear, 

tendo as extremidades enroladas e sendo ambas sobrepostas por 

podomorfo, gravado em contorno, aspecto cuja importância 

estratigráfiga cumpre-nos relevar. 

Um dos colubrídeos da rocha 1133A de Fratel sugere sair de 

círculo, integrando a sua cauda claramente aquela figura geométrica. O 

mesmo parece acontecer com a serpente do Castro de Troña, conforme 

tivemos oportunidade de assinalar. 

Por outro lado, em quatro rochas do Vale do Tejo (São Simão 

222, Fratel 175, Fratel 129B e Cachão do Algarve 54) pares de 

serpentiformes, dois em paralelo, dois parcialmente enrolados e dois 

outros aproximados, indicam ligar-se a círculos, a círculos concêntricos 

ou a espirais. Estes elementos geométricos têm vindo a ser classificados 

principalmente na Idade do Bronze e na Idade do Bronze Final (Gomes, 

2000a, pp. 88, 102). 

Associação idêntica verifica-se com os serpentiformes de Oya, 

gravados próximos de conjunto de círculos concêntricos, um deles de 

grandes dimensões, na área de povoado castrejo onde surgiram artefactos 

da Idade do Bronze Final, entre os quais machado de talão, de bronze, e 

fíbula naquele mesmo metal (Jalhay, 1931, pp. 228, 230, 231). 

Foi produzida, por investigadores portugueses e espanhóis, 

sobretudo a partir dos anos vinte e até à década de quarenta, numerosa 

bibliografia, embora com fôlego desigual, sobre representações 

serpentiformes e a ofiolatria em geral. 

Constata-se que tais textos estabelecem, quase sempre, pontes 

entre os testemunhos arqueológicos, os literários e os etnológicos, prática 

que não ocorre com muitas outras vertentes dos estudos pré e proto-

históricos peninsulares. 

Não obstante, a geografia em que desenvolveu tal problemática 

circunscreveu-se, principalmente, ao Norte de Portugal e à Galiza, 

territórios onde, ainda hoje, se encontram muito vincadas as tradições 

populares de origem ancestral, existem abundantes superstições e 

histórias de encantamentos, que incluem serpentes, denominadas 

popularmente bichas. 

Uma das mais antigas chamadas de atenção para tais aspectos é a 

da já mencionada notícia da “Illustração Transmontana”, onde se 

reproduz penedo com serpentiforme do Castro do Baldoeiro (Cabral, 

1910, p. 60, fig. 4). 
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Em 1924, o zoólogo J. de Bettencourt Ferreira inicia série de 

textos, por vezes de colaboração com J. R. dos Santos Júnior, sobre 

ofiolatria, na perspectiva etnográfica ou a ela aliando testemunhos 

arqueológicos, nomeadamente gravuras rupestres (Ferreira, 1924; 1929; 

1940; Ferreira e Santos Júnior, 1931; 1931a). 

Também o prestigiado arqueólogo L. Siret (1931) abordou o 

mesmo tema a partir das representações espiraliformes, defendendo a sua 

génese oriental e interpretando-as como serpentes, “imagem da vida, e 

que nos seus movimentos traça constantemente os mesmos signos que a 

água…”. 

Contudo, o trabalho melhor estruturado e argumentado então 

publicado sobre este assunto deve-se a Florentino Lopez Cuevillas e a 

Fermin Bouza-Brey (1929) e intitula-se "Os Oestrimnios, os Saefes e a 

ofiolatria en Galiza". 

Partindo das passagens do poema de Avieno "Ora Marítima", 

que referem Ophiussa, a "terra das serpentes" e os povos em epígrafe, o 

texto citado descreve largo périplo onde, na esteira de trabalho publicado 

no ano anterior por Mendes Corrêa (1928), se atribui as representações 

serpentiformes, encontradas em contextos castrejos, às práticas mágico-

religiosas dos Sefes, "povo das serpentes", de origem céltica. Para os 

mesmos autores, os ofídeos haveriam de integrar o pensamento mítico 

das comunidades que sucederam os Sefes no Noroeste Peninsular, 

pervivendo até aos dias de hoje. 

Tal herança tem sido, recentemente, posta em causa, não só 

devido às distâncias culturais, como à escassez de conhecimentos 

disponíveis sobre a etnografia religiosa dos povos proto-históricos do 

Noroeste Peninsular como, ainda, à extrema fragilidade da informação 

transmitida por Avieno (Barrera, 1986, pp. 57-62; Boado, 1986). 

Julgamos importante repetir a síntese que sobre o assunto nos 

legaram, F. L. Cuevillas e F. Bouza-Brey (1929, p. 148): "Ainda que não 

se saiba perfeitamente por que causas, resulta evidente que a serpente é 

um dos animais que desempenham um papel mais activo nas religiões. 

Quiçá tenham parte neste fenómeno o estranho corpo dos ofídeos, o seu 

caminhar reptante, a peçonha das suas mordeduras e o fascínio do seu 

olhar. Por isto, ou por outros motivos, as serpentes aparecem 

frequentemente como deuses, como totem, como companheiras de uma 

divindade, como custodiadoras de tesouros ou de lugares sagrados, e em 

outras ocasiões, associadas a determinados cultos, servindo de símbolos 

da fertilidade da terra ou da pluviosidade do céu." 

As observações referidas são quase universais e atravessam todas 

as épocas, incluindo desde os grandes colubrídeos aos temidos 

viperídeos. Os homens e os restantes primatas, tal como muitos outros 

animais, receiam naturalmente as serpentes, chegando a temerem 

extraordinariamente o seu veneno, aspecto tratado pela psicobiologia da 

emoção (ofidiofobia). Trata-se de respostas visual-motora e endócrino-

neurofisiológicas, que correspondem aos chamados comportamentos 

proto-culturais (Marshack, 1985, pp. 139, 150; 1986, p. 263). No entanto 

C. G. Jung (1974, p. 154) chamou às serpentes “habitantes simbólicos do 

inconsciente colectivo”. 

A ofiolatria foi retomada por autores como F. Bouza-Brey 

(1940), relacionando-a com a arte megalítica, ou J. R. dos Santos Júnior 

(1940, pp. 347, 376, nota 59). F. C. Lourido e A. A. R. Casal (1979) 

ligam-na a aspectos folclóricos e foi tratada, segundo perspectiva 

etnológica e fenomenológica, por A. Augusto Tavares (1967; 1983; 

1986-87). Igualmente Celso Tavares da Silva (1978, pp. 171, 172) e 

Joaquim Neves dos Santos (1963, pp. 147-156) abordaram esta temática. 

Recentemente renovaram-se os estudos sobre aquele assunto, em termos 

cronológicos e culturais, sobretudo no que concerne à arte rupestre 

(Gomes, 1999; 2000a; Bueno Ramírez e Balbín Behrmann, 2006a,      

pp. 94-97). A ofiolatria na Ásia e nas Américas foi estudada, entre muitos 

outros autores, por Belaji Mundkur (1976). 
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Paralelos encontrados em ambiente cultural castrejo permitem 

pressupor pertencerem alguns serpentiformes à Idade do Ferro, 

correspondendo à presença dos Sefes ou “povo das serpentes”. Neste 

sentido, não julgamos despicienda a relação concreta entre o topónimo 

Ophiussa (terra das serpentes) e o etnónimo Sefes, com a presença de 

informação iconográfica tão recorrente como a dos serpentiformes proto-

históricos. Recordemos que no Antigo Egipto os inimigos que atacavam 

as suas fronteiras eram assimilados à serpente ctoniana Apofis e as 

vitórias dos faraós eram consideradas como o triunfo do deus solar Ra 

sobre aquela (Eliade, 1976, p. 104). 

A tese defendida por Mendes Corrêa (1928), centrada no carácter 

totémico da serpente entre os Sefes, também não nos parece de todo 

despropositada, dado que em outros continentes e em outras latitudes tal 

tem, ao longo da História, acontecido. As serpentes encontram-se ligadas 

à génese mítica de diferentes povos e religiões, entre elas a católica, 

servindo, não raro, de emblema e de nome colectivo. Por exemplo, os 

Wakaioka, do Tanganica, consideram-se homens-serpente (Carnochan e 

Adamson, 1938) e um dos clãs dos Warramunga da Austrália, é o da 

serpente negra (Caillois, 1988, p. 107). 

Na mitologia grega, Alia concebeu, a partir da união com uma 

serpente (Ofion), a estirpe dos “filhos da serpente” (ofiogénos), que 

habitariam a região de Pario no Helesponto (Hoys, 1992, p. 95). Segundo 

Plutarco da Queroneia (séc. I d.C.) (Alex. 1,2), Alexandre Magno seria 

filho de Olímpia Estratónice, princesa de Épiro, e de Apolo, estando 

aquele transformado em serpente. Cultos órficos relatam que as 

serpentes Perséfone e Rea (sua mãe) produziram ovo divino, de onde 

nasceu a serpente Dionísio Zagreo (Vásquez Hoys, 2005, p. 44). 

No Magrebe púnico e berbere as serpentes desempenharam 

importante protagonismo mágico-religioso, tidas como génios das grutas, 

dos mananciais e de outros meios húmidos, capazes de proporcionarem a 

saúde em geral, a fecundidade das mulheres, a fertilidade dos campos ou 

de protegerem as casas, sendo símbolos de eternidade e renovação 

(Leglay, 1957). 

Diversas divindades gregas tinham, como atributo, um par de 

serpentes, recordando o seu poder fecundador (Hermes, Zeus Meilichios, 

Zeus Dolichenos, Sabazios, Kronos mitríaco) (Deonna, 1954, p. 277). 

De acordo com as argumentações de A. Schulten (1955, pp. 98, 

99, 100, 104, 105) e P. Bosch-Gimpera (1933), esteadas no texto de 

Avieno, os Sefes seriam uma tribo céltica, chegada à Peninsula Ibérica 

no século VI a.C. e, enveredando em direcção ao extremo Noroeste, 

teriam expulso ou submetido os Oestrimnios. 

Os Sefes dominariam longo território, cujos limites se 

desconhecem com precisão, variando as propostas relativas às suas 

fronteiras meridionais, onde colindavam com os Cempsos. Para alguns 

autores alcançariam a zona do actual cabo da Roca e antigo cabo 

Ophiussa, cujo nome derivaria da sua própria presença, enquanto para 

outros chegariam apenas ao Mondego ou até somente ao Vouga. De 

qualquer modo, aquele povo situar-se-ia a norte do Tejo, mesmo que 

ocupasse a Península de Lisboa. Procede de Freiria (São Domingos de 

Rana), no concelho de Cascais, enorme prómoto de serpente de pedra 

considerada inicialmente como carranca romana, mas atribuível aos 

inícios da ocupação sidérica daquele arqueossítio, não anterior ao século 

VI a.C., que bem poderá ter feito parte de santuário ou de túmulo de 

importante personagem dos Sefes (Encarnação, 1994, pp. 226, 227). No 

Noroeste, a desaparecida lápide de Adaúfe, onde se mencionavam os 

Lari Sefio, parece confirmar a existência dos Sefes, na zona de Braga, 

durante a Romanização (Silva, 1986, p. 277). 

A importância simbólica das serpentes pervivem em diferentes 

zonas da Galiza, através, entre outras práticas, de ofertar leite às suas 

representações gravadas, por parte de casais que não podem ter filhos 

(García Quintela, 2004, p. 57). 
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As orientações de figurações de colubrídeos e viperídeos devem 

conter significados relacionados com a presença de água, podendo 

também encontrarem-se conotadas com certos movimentos astrais e 

perpétuos, no seio de complexa dialéctica entre fenómenos naturais e as 

principais questões existenciais, levantadas pelas sociedades pré e proto-

históricas. 

A grande temática da fecundidade, representada pelos ofídeos, 

pode, ainda, ser sublinhada a através das serpentes geminadas, dispostas 

a par ou parcialmente entrelaçadas, denunciando o seu pré-acasalamento 

ou a cópula, nos meses de Abril e Maio ou Maio e Junho, conforme as 

espécies, tal como acontece com as serpentes do Prado do Junco, do 

Coto de Penalba ou de diversas rochas do Vale do Tejo (66 do Cachão do 

Algarve, 129B e 175 de Fratel, ou 222 de São Simão). Na Grécia duas 

serpentes entrelaçadas simbolizavam a fecundidade e a cópula entre 

Harmonia e Cadmos. 

As serpentes e a fertilidade inscrevem-se no mundo subterrâneo, 

invisível ou ctoniano, húmido e intemporal, pelo que se acreditava em 

muitas sociedades da Europa, de África ou até da Austrália, que elas 

eram guardiãs dos mananciais, estando ligadas ao feminino e à terra-

mãe, assumindo a categoria de verdadeiros símbolos da vida, epítomes 

de fertilidade (Radcliffe-Brown, 1926, p. 25; Mundkur, 1976, p. 431). 

Habitantes por excelência da terra e da escuridão, colubrídeos e 

viperídeos hibernam durante metade do ano, de Outubro/Novembro a 

Fevereiro/Março, pelo que são considerados enigmáticos e possuidores 

de segredos. Os seus corpos não têm pêlos nem penas, são destituídos de 

membros (ápodos), não pertencem ao meio aquático nem ao terrestre, as 

suas duas extreminades, a cabeça e a cauda, são genericamente 

semelhantes e, de certo modo, são adimensionais, pois assumem formas 

ou comprimentos muito diversificados. As serpentes são providas de 

língua bífida e de olhos brilhantes, considerados como possuindo poder 

hipnótico, próprio do Diabo. São ágeis nos movimentos, rápidas e 

carnívoras, podendo engolir as presas inteiras e sem mastigação, tal 

como são imprevisíveis e enigmáticas, capazes de seduzirem, de 

provocarem encantamentos mas, ainda, a morte. Por isso algumas 

possuem forte veneno e quase todas estão providas de olfacto e de 

excelente visão. 

Segundo R. L. Melero (1992, p. 11), "a plasticidade do seu corpo 

e a pluridimensionalidade dos seus movimentos" simboliza a "realidade 

inconcreta do Caos", mas, acrescente-se, onde residem as origens do 

mundo organizado. Elas distinguem-se, tal como o Homem, das restantes 

espécies, mas parecem encontrar-se na extremidade oposta daquele, ou 

seja, representam formas essenciais da vida, do submundo ambíguo que 

dá origem à renovação cíclica da Natureza, à imortalidade, encontrando-

se, por isso, na base de quase todas as grandes cosmogéneses. A ideia de 

regeneração transmitida pelas serpentes pode, não só, conotar-se com a 

hibernação, como com a forma como se deslocam mas, ainda, com o 

facto de mudarem ciclicamente de pele. M. B. Romo e A. Vázquez Hoys 

(1986, p. 310) relatam que até há poucos anos atrás, em algumas aldeias 

do Noroeste Peninsular, punha-se a pele de uma cobra sobre o ventre das 

mulheres em trabalho de parto, de modo a proporcionar um feliz 

nascimento. A sua carne é considerada como possuindo virtudes 

terapêuticas e, até, afrodisíacas, acreditando-se no poder talismânico e 

nas virtudes medicinais das cabeças das víboras. O ciclo anual da vida 

das serpentes pode tê-las conotado como marcadores sasonais 

(Marshack, 1985, p. 139). 

Considerava-se, em muitas civilizações, que as serpentes eram 

hermafroditas, por isso capazes da geração espontânea, ligadas à 

fertilidade e à água, cuja forma, ondulante, parecem representar quando 

se deslocam. No entanto, na forma do seu corpo pode igualmente 

reconhecer-se certo falimorfismo, o que sublinha a sua aparente 

androgenia. Não esqueçamos que, segundo as mitologias cretense e 

frígia, Zeus transformou-se em serpente para possuir Perséfone, tendo 
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gerado Dioniso, divindade ligada às forças ingénitas da vida (Chevalier e 

Gheerbrant, l997, p. 599). 

As serpentes surgem sempre de uma abertura ou fenda, elemento 

formalmente feminino, que conduz ao interior da terra, onde se juntam 

com as águas primordiais, estabelecendo o binómio serpente-água, como 

lhe chamou Mircea Eliade (1977, p. 207, 212, 213), tornando-se, por 

isso, em epifanias da Lua, "distribuidora das chuvas", que impede a 

esterilidade feminina e a morte. Para o autor antes referido (1977, p. 

213), "...as águas e as serpentes realizam este paradoxo de serem, ao 

mesmo tempo, elas-próprias e outra coisa; neste caso de serem a Lua". 

A resposta interpretativa reside, pois, no poli-simbolismo da 

serpente, ou na multivalência do signo, tornando-se em animal lunar, 

capaz de acompanhar algumas das grandes divindades femininas da 

fertilidade, designadamente do panteão minóico, como Rea ou Rheia, do 

fenício-púnico, como Astarte e Tanit, ou do grego, como Atena, Artemis, 

Hécate ou Perséfone, mas também cristão, conforme ilustra a Senhora da 

Concepção ou da Conceição. 

Segundo, ainda, M. Eliade (1977, p. 206) a tradição grega 

conserva a lenda de que a serpente tem tantos anéis como dias tem a Lua, 

cujo ciclo representa a vida, morte e o renascimento. 

Xamãs altaicos, siberianos e ameríndios, relacionavam-se 

conceptualmente com serpentes, não raro através da ingestão ou da 

inalação de substâncias psico-activas (Mundkur, 1976, p. 440; Dobkin de 

Rios, 1977). 

Segundo tal perspectiva, podemos relacionar o número de curvas 

com que se apresenta o corpo das serpentes gravadas, com o número de 

semanas ou de fases lunares. Também a orientação da cabeça e da cauda 

dos petróglifos podem indicar direcções das amplitudes máximas dos 

movimentos lunares. 

Por outro lado, as covinhas e círculos que surgiram associados a 

serpentiformes, conforme tivemos oportunidade de assinalar, devem 

corresponder a representações lunares, de onde os ofídeos parecem 

nascer. A própria circunferência pode aludir à serpente que morde a 

cauda, o uroboro, traduzindo graficamente a ideia de movimento e 

continuidade, perpetuando o eterno retorno. 

As relações iconográficas serpente-Lua ficam ainda reforçadas 

com a identificação de cornos em alguns daqueles répteis, dado deverem 

aludir ao planeta indicado, cuja forma, durante a lua-nova, é semelhante 

a tais apêndices, ou seja aquando do seu renascimento cíclico. Por isso, 

algumas das grandes divindades femininas, conotadas com a fertilidade e 

a imortalidade, surgem tanto associadas a cornos como a serpentes, ou a 

ambos símbolos. 

A serpente criocéfala (com cabeça de carneiro) regista-se 

especialmente na Gália, ligada ao deus Cernunnos, conhecido em outras 

regiões do mundo céltico, do Valcamónica (Naquane) à Escandinávia 

(Gundestrup) e, designadamente, em pintura vascular do Nordeste da 

Península Ibérica (Numancia), atribuída ao século II a. C. (Blázquez, 

1957). 

Outras divindades guerreiras célticas encontravam-se associadas 

à serpente, tal como os génios dos mananciais e dos rios, onde se 

invocava a sua protecção tendo em vista afastar as doenças, a guerra e a 

morte. Na Gália, a deusa dos mananciais Damona surge representada 

com uma serpente, conhecendo-se figurações da deusa do rio Verbeia, no 

Norte de Inglaterra, acompanhada por tais répteis (Green, 1998, pp. 225-

227). Diferentes hidrónimos da Grécia e da Ásia Menor conservam o 

radical ofis, denunciando clara alusão a forças sobrenaturais, ligando as 

serpentes às águas, que se julgava nelas residirem e cujos movimentos de 

certo modo mimetizavam (Chevalier e Gheerbrant, 1997, p. 596). 

Julgamos interessante para a identificação da(s) divindade(s) 

proto-histórica(s) a que, no Norte e Centro de Portugal, se aludiu através 
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de colubrídeos, o facto de tanto nas rochas da Alagoa, como de Eiró 

(Vitorino, 1924, p. 22), que viria a desaparecer (Brandão, 1961), mas 

ainda na rocha 66 de São Simão no Vale do Tejo e na "pedra da serpe", 

do Coto de Penalba, se associarem àquelas representações podomorfos, 

figurados em contorno ou escavados, mostrando um pé ou um par de pés 

calçados. Estes correspondem, certamente, à confirmação da hierofania 

representada pela própria serpente, oferecendo-lhe dimensão humana. 

A proximidade das representações de serpentes com importantes 

cursos de água, indica ligação a cultos aquáticos e à força regeneradora 

das águas, fonte inesgotável de vida, por vezes com verdadeiras 

qualidades medicinais, onde se acreditava residirem divindades ou 

génios protectores. 

São bem conhecidas manifestações que, sobretudo no Noroeste 

Peninsular, denunciam o culto a divindades aquáticas, frequentemente 

devido às reais qualidades terapêuticas de certas águas, e tido como de 

influência céltica (Blázquez, 1957a). Contudo, registam-se testemunhos 

de rituais relacionados com a água, em grutas, que remontam ao 

Paleolítico, embora tenham tido grande incremento durante a Idade do 

Bronze Final as grutas-santuário, dedicadas a divindades aquáticas e 

ctónicas às quais se ofereciam sobretudo cerâmicas, em alguns casos 

embalando alimentos ou outros produtos, armas e adereços variados 

(Silva e Gomes, 1992, p. 121; Gomes e Calado, 2007). 

Não são raros os mananciais, os lagos e os rios da Europa proto-

histórica, e mesmo da Península Ibérica, onde se têm encontrado 

oferendas dedicadas às divindades aquáticas que se acreditava neles 

existirem. Durante a Idade do Bronze Final difundiu-se, na Europa 

Atlântica e Central, o costume de oferecer armas aos deuses dos rios, 

talvez lançadas aquando da realização de combates rituais, de funerais ou 

de outras práticas religiosas. E a "Senhora do Lago" haveria de entregar 

Excalibur ao Rei Artur (Briard, 1971; Cameselle, 1988, pp. 79-87; 

Bradley, 1990) 

No Noroeste Peninsular, a sacralidade das águas encontrar-se-ia, 

segundo Armando C. Ferreira da Silva (1986, pp. 295, 296), unida a 

divindades femininas da fecundidade, como Nabia ou Reva, a segunda 

conotada em especial com a fertilidade agrícola, correspondendo à 

terceira função do modelo tripartido e trifuncional das sociedades indo-

europeias, proposto por G. Dumézil (1958). Por outro lado, aos ciclos da 

reprodução parece terem-se ligado, naquela região e a acreditarmos no 

testemunho transmitido por Estrabão (III, 4, 16), a práticas mágico-

religiosas processadas, fora dos povoados, durante as noites de lua-cheia. 

A recorrente inclusão de representações lunares em estelas funerárias 

romanas do Noroeste deve reflectir tais comportamentos, sabendo-se, 

ainda, que então aquele planeta era considerado morada dos mortos 

(Schulten, 1952, pp. 114, 258; Silva, 1986, pp. 298, 299). 

Quando atacados, pelo homem ou por outros animais, os lagartos 

ameaçam com a boca bem aberta, tendo em vista morderem, utilizando 

também a cauda como espécie de chicote. Em Portugal, sobretudo nas 

zonas baixas e húmidas existe o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi 

Bedriaga, 1878), de menores dimensões que o sardão comum, mas com 

comportamentos semelhantes. 

As grandes serpentes gravadas constituem aspectos sui generis no 

contexto da arte rupestre peninsular, devendo ser atribuídas aos finais da 

Idade do Bronze ou à Idade do Ferro. Elas podem representar os génios 

dos lugares ligados à protecção divina, à fecundidade em geral e à 

regeneração, integrando santuários onde se procurava estimular as forças 

da Natureza, como a comunicação entre o mundo real e o sobrenatural. 

As serpentes representam a força vital primordial, vinda das 

profundezas das águas, cujos movimentos reproduzem com o reptar, e 

onde a vida teve início, pelo que constituem, por excelência, símbolos de 

energia, de dinamismo e de continuidade. A hibernação e a mudança 

anual da pele ligam-nas às ideias de renovação sazonal e de regeneração 

cíclica, constituindo, por isso, elo de contacto com o mundo subterrâneo, 
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traduzindo metáfora da morte e da ressurreição da Natureza, como da 

produção e desenvolvimento da vida, pelo que são entendidas como 

ligadas à génese do Universo. 

Apesar de outros santuários rupestres mostrarem figurações de 

colubrídeos, embora em menor número, denunciando práticas mágico-

religiosas ali desenvolvidas e relacionadas com tais répteis, não podemos 

inferir tratar-se de ofiolatria ou da existência de ofitos e de ofiomancia. 

As serpentes devem, antes, figurar divindades ou génios, com 

natureza divina, a que se prestaria culto. Este não seria, pois, 

directamente dirigido àqueles répteis, que constituiriam apenas animais 

consagrados a determinadas divindades. Assim acontecia na Grécia 

Antiga, onde as serpentes representavam forças naturais e eram 

consideradas guardiãs dos lugares sagrados, das águas e do tempo mítico 

(serpentes délfica e da acrópole de Atenas) (Melero, 1992, p. 17), pelo 

que as suas imagens, em anéis, braceletes, colares e pendentes foram 

tidas como possuindo poderes protectores, apotropaicos e profilácticos, 

sobretudo a partir da Proto-História (Deonna, 1954). Procede de 

Arcobriga (Monreal e Ariza) vaso decorado com a representação de dois 

oratórios, rodeados por serpentes cornudas e galos, ambos símbolos da 

fecundidade e ressurreição entre os povos celtibéricos, correspondendo 

aos deuses da terceira função (Aguilera y Gamboa, 1909, p. 124; Sopeña, 

1987, p. 69, nota 56, 114, 171, est. XIII). 

Importa ainda sublinhar o facto da geografia das representações 

rupestres, proto-históricas, de serpentes, não se circunscrever, como tem 

vindo a ser divulgado, ao Noroeste Peninsular. Exemplares da Beira Alta, 

Beira Baixa e do Sul de Portugal, designadamente do Algarve, ampliam 

aquela distribuição e reforçam as possíveis ligações aos Sefes. Este 

etnónimo deve ser interpretado a par do topónimo Ophiussa, que pode 

não significar apenas “terra das serpentes” ou dos Sefes, mas aludir ao 

Ocidente, onde o Sol diariamente desaparece nas águas do Oceano para, 

tal como as serpentes, se regenerar a partir das trevas e renascer na 

manhã seguinte, continuando o seu ciclo perpétuo. 

 

VII.2.19. SARDÃO OU LAGARTO COMUM 

(LACERTA LEPIDA LI,., 1758, DAUDI,, 
1802) 

 

Réptil sáurio, com cabeça espessa e larga, tal como o pescoço e o corpo, 

mostrando longa cauda, tendo a pele de cor verde. Pode atingir 0,80 m de 

comprimento. 

É o maior lagarto europeu, bem conhecido na Bacia 

Mediterrânea, onde habita bosques e matorrais, mas também pradarias 

ou clareiras, desde zonas montanhosas às litorais, preferindo áreas 

expostas ao Sol e alimentando-se de insectos, moluscos, ovos, aves, de 

pequenos mamíferos ou de outros répteis. 

Os sardões vivem isolados, hibernam durante a estação fria 

(Novembro a Fevereiro), acasalando na época da reprodução, que é 

ovípara. Podem viver mais de duas décadas e mudam anualmente de 

pele. 

A sua carne branca e saborosa, que alguns dizem assemelhar-se à 

da galinha, fez com que, ainda hoje, seja consumida e apreciada nos 

meios rurais. 

São muito raras, na arte rupestre peninsular, figurações de répteis 

para além dos serpentiformes, colubrídeos e viperídeos, pelo que as 
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representações de sardões, da rocha 158 de São Simão, vista de perfil, e 

da rocha 65 do Cachão do Algarve, vista de cima, têm significado 

acrescido, alargando o bestiário da arte tagana e mostrando o interesse do 

homem pré-histórico por espécies com reduzido potencial económico 

mas que podem ter carregado simbolismo particular, de moldes ou de 

diapositivos. 

No Antigo Egipto a imagem do lagarto significava benevolência 

e a Bíblia (Provérbios, 30, 24) considerava aquele animal entre os 

“sábios”. 

Os lacertídeos encontram-se assinalados nas tradições populares 

peninsulares, onde assumem simbologia fálica e são considerados 

eternos inimigos das serpentes, que representam o mundo feminino 

(Cruz, 1993). 

 

 

 

 

 

 

VII.2.20. ESTURJÃO OU SOLHO (ACI-

PE�SER STURIO LI,., 1758) 

 

O seu corpo é fusiforme e muito longo, provido de barbatana dorsal, de 

ventrais pequenas e de caudal assimétrica, mas com o ramo superior 

maior. A cabeça é pequena e estreita, possuindo boca em posição ventral 

e barbilhos sob a face. 

Considerado o maior peixe de água-doce, pode atingir 8 m de 

comprimento e 400 kg de peso. No entanto mede entre 1,5 m e 2 m. 

Calcula-se que a sua longevidade possa atingir um século. É conhecido 

tanto no Atlântico como no Mediterrâneo, penetrando nos rios para 

desovar, podendo aí permanecer um ou dois anos. Depois de desova 

migra novamente para o mar. 

 

Hoje desaparecido das águas do Tejo, mas também do Douro e 

Guadiana, o esturjão ali era frequente até à Idade Média. Em 1321 foi 

capturado, no Tejo (Valada, Santarém), exemplar medindo 3,70 m de 

comprimento e pesando mais de 260 kg, tendo-se extinguido naquele rio 

há cerca de meio século. No Douro sobreviveu até aos anos setenta do 

passado século e no Guadiana mais uma década, devido à poluição e à 
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edificação de barragens. A sua presença foi detectada no concheiro 

mesolítico do Cabeço da Arruda, em Muge, no povoado Calcolítico do 

Zambujal (Torres Vedras), tal como em contextos islâmicos de Mértola 

(Neves, 1982, pp. 64, 65; Fernandes, 1986; Beirante, 1980, pp. 108, 118; 

Magalhães, 1991, p. 32; Antunes, 1996, p. 272; Almaça, 1996, pp. 88, 

90).  

Vive no mar mas reproduz-se em meio dulciaquícola, onde 

prefere os fundos arenosos, dos baixos cursos fluviais, sendo, portanto, 

nádromo ou seja, capaz de subir os rios onde desova. Alimenta-se de 

outros peixes, de gasterópodos, crustáceos, anelídeos etc… Desova em 

Abril/Junho. 

Os peixes têm desempenhado valor simbólico em muitas das 

antigas mitologias europeias. Recorrendo a certa comparação visual,    

M. Gimbutas (1974, p. 107), colocou em paralelo o simbolismo dos 

peixes com o da vulva, da serpente e do falo, ligado a cosmogonias 

conotadas com divindades femininas e as águas primordiais, geradoras de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.21. PEIXE I,DETERMI,ADO 

Pequena figura da rocha 47 de Fratel, mostra corpo oval e, em uma das 

extremidades, elemento triangular, permitindo ser interpretada como 

representando peixe, embora de espécie não determinável. 

Aquela imagem e as que identificámos como correspondendo a 

esturjões constituem conjunto raro na arte rupestre do Vale do Tejo, onde 

nos pictogramas zoomórficos dominam os quadrúpedes e as serpentes. 

A ictiofauna encontra-se escassamente representada nos restantes 

ciclos artísticos peninsulares, tanto nos tempos pleistocénicos como 

holocénicos. 
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VII.2.22. ZOOMORFOS FA,TÁSTICOS 

Deve-se a A. Leroi-Gourhan (1983) a utilização do termo “entidades 

imaginárias”, para designar representações de animais híbridos ou 

fantásticos, a que aquele também chamou “monstros parietais”, ao 

estudar tais presenças na arte paleolítica em grutas, consideradas por 

outros como seres míticos. 

Tais figurações integram, segundo o autor citado, as imagens 

alteradas por subtracção de partes, dando origem a animais, acéfalos ou 

ápodos, conforme acontece com o cavalo sem cabeça do Ocresa ou 

alguns dos zoomorfos sem corpo da rocha 155 de Fratel, mas ainda 

deformações de vários tipos, constituindo os anamorfos, sem formas 

zoomórficas identificáveis, e os seres compósitos, que reunem partes de 

espécies existentes ou inventadas, dando lugar a seres metamorfoseados, 

de aspecto monstruoso, fantásticos ou aberrantes, por vezes disformes, 

híbridos, andróginos e até bizarros, próprios de mundo idealizado ou 

transcendente. 

As deformações propositadas ou anamorfoses incluem distorções, 

alongações ou encurtamentos, do corpo, dos membros ou do pescoço, tal 

como de qualquer outra parte do animal, afastando-o propositadamente 

do realismo óptico. 

Constituem excelentes exemplares de animais compósitos 

paleolítios, denominados “girafas”, das grutas de Lascaux e de Gabillou, 

ou unicórnio daquela primeira (Leroi-Gourhan, 1973a, p. 82). 

A prática figurativa mencionada serviria para conferir realce às 

imagens, sobretudo no mundo da arte paleolítica (Freeman, 1984, pp. 

217-219). Nesta, como observou A. Leroi-Gourhan (1971, p. 138; 1973a, 

pp. 119, 120), os zoomorfos acéfalos surgem, preferencialmente, nas 

zonas mais profundas e recônditas das cavidades subterrâneas, onde com 

maior frequência se encontram os carnívoros ou animais infernais. 

Recordemos que para muitas sociedades etnográficas as 

representações de animais acéfalos correspondem a fantasmas daqueles 

cujo corpo foi figurado e, portanto, pertencendo ao mundo transcendente 

ou dos mortos. No entanto, algumas de tais imagens podem constituir o 

resultado do fenómeno conhecido por zoopsia, ou seja a alucinação 

visual de animais, bem presente entre os San e outros povos etnográficos, 

actuais ou subactuais, em estados de consciência alterada (Lewis-

Williams, 2002, p. 225).  

Para E. Anati (2002, pp. 14, 453) “ A mitologia está povoada de 

seres estranhos, espírítos e forças sobrenaturais de aparença zoomórfica 

ou antropomórfica, mesmo monstruosa, que encontramos na arte de 

todos os continentes”.”A transfiguração conceptual é um elemento 

recorrente da arte dos povos com economia complexa que inventaram os 

ogres, os diabos, os anjos, os dragões ou ainda seres sobrenaturais e 

extraterrestres”. Podemos acrescentar que a metamorfose e a 

hibridização são recorrentes nas criações cosmogónicas, representando a 

desordem primordial a que o conhecimento e a cultura põem fim. 

Conforme defendeu G. Dumézil (1956, pp. 103-105), os seres míticos 

constituíram meios para explicar a ordem da Humanidade e a origem do 

Universo, pelo que o pensamento mítico nunca foi acidental e ocorreu em 

sistemas organizados de actividades e funções divinas. Nos animais 

fantásticos onde a classificação zoológica é difícil, manifesta-se o seu 

carácter simbólico, devido às anomalias taxonómicas que transtornam o 

conceito universalmente difundido de cada espécie possuir propriedades 

e qualidades intrínsecas, naturais, que lhe conferem essência própria 

(Sperber, 1975, pp. 1-3, 5). A transgressão dos conhecimentos 

zoológicos, que conduzem às representações idealizadas são, pois 

resultantes dos domínios conceptual e simbólico. 

Na arte do Vale do Tejo reconhecemos dois tipos de animais, ou 

seres, fantásticos: um deles reutilizou pré-existências, tanto pictogramas, 

zoomórficos  e   antropomórficos   (idoliformes   e   podomorfos),   como 
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ideogramas geométricos, enquanto o outro inclui imagens 

propositadamente construídas, neles se idenficando partes 

correspondendo a distintos animais, dado agregarem porções de aves, de 

mamíferos diversos e de répteis. 

Figuras vagamente zoomórficas usam formas simples, 

impossibilitando identificar partes de animais de espécies conhecidas, 

constituindo símbolos onde, propositadamente, a polissemia se acentuou. 

São monstros, de pequenas dimensões, concebidos a partir de formas 

fechadas (círculos, ovais, círculos concêntricos) e que tanto podem 

representar a cabeça como o corpo, mas a que se associam membros ou 

cauda, simples ou dupla, em certos casos com forma de V. Elas recordam 

as imagens medievais denominadas grylles, a partir de caricatura de 

personagem mencionada por Plínio o Antigo (gryllos = leitão). Tais 

pequenos monstros, bem conhecidos na glíptica greco-romana, têm 

ascendentes micénicos e em seres criados por civilizações agrárias 

próximo-orientais (Ur) (Baltrusaitis, 1955, pp. 12-24). 

Também idoliforme e grande podomorfo foram transformados 

daquele modo, adossando-lhes membros e caudas. 

Alguns zoomorfos, designadamente representações de cervídeos, 

foram transformados com a adição de atributos, como bicos, longas 

caudas e até corpos desproporcionados e disformes, o mesmo 

acontecendo pelo menos com dois prótomos, um de veado e o outro de 

caprino. 

Grande ser fantástico do Cachão do Algarve (CAL 68D.68) 

reutiliza porções de diversas imagens pré-existentes, unidas por linha que 

lhe confere a forma corporal, com cabeça destacada e corpo vagamente 

antropomórfico, a que adicionaram dois membros. 

Ilustra a categoria de ser compósito, cervídeo, da rocha 491 de 

Fratel, a que foi gravado, sobre a cabeça, longo bico triangular de ave e 

comprida cauda ondulada, de rato, ou serpentiforme, proporcionando-lhe 

aspecto híbrido. A outros veados da mesma rocha foram-lhes, de igual  
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modo, associadas longas caudas. 

No Cachão do Algarve observa-se monstro, com cabeça de ave 

de rapina, encimada por altas orelhas verticais, corpo de contorno circular 

provido de crista dorsal, membros lineares e comprida cauda, 

constituindo ser compósito, talvez contendo tanto alusões ao mundo 

aéreo como subterrâneo (CAL 57.4). 

Outro animal daquele mesmo arqueossítio possui corpo alongado, 

pescoço com crinas levantadas e cauda serpentiforme (CAL 66.46). 

Três animais híbridos foram propositadamente figurados, 

mostrando corpos em forma de saco, com o interior preenchido por 

picotados, cabeças muito pequenas, em um caso triangular, encimadas 

por longas armações de touro ou de cabra. Os membros são curtos e em 

um deles a cauda é dupla, em forma de V (AL 14.4, CAL 66.83,           

AL 16.1). 

As cerca de três dezenas de animais fantásticos da arte tagana 

integram o último período da evolução crono-estilística daquela, 

momento em que também se figuraram animais ligados ao mundo 

subterrâneo, como o texugo e mangusto ou as serpentes, algumas de 

enormes dimensões, a par de podomorfos, onde se contam verdadeiras 

pegadas de gigantes, raras armas metálicas e abundantes círculos. 

Aquele bestiário e restante acervo figurativo, do mesmo período 

artístico-cultural, reflectem a existência de sociedades com economia 

complexa e ideologia heróica, que se estendeu a toda a Europa a partir de 

meados do II milénio a.C., ou seja, correspondendo à Idade do Bronze 

Final e aos inícios da Idade do Ferro do Ocidente Peninsular (Kristiansen 

e Larsson, 2005; Egeler, 2009). 

As caudas de rato lembram esses roedores nocturnos e prolíficos, 

que escavam a terra e assim comunicam com o sagrado subterrâneo, 

enquanto as cabeças de ave reforçam os indícios de presença de 

mitologia onde se inscreve demonologia da morte, dado o afastamento da 

perfeição e, portanto, do sagrado. O irrealismo fantástico e sobrenatural 

dos seres representados, próprio de mundo idealizado, pode conotar-se 

com a crença da existência de regiões longínquas, povoadas por seres 

fantásticos, tanto terrenos como sobrenaturais, capazes de guardarem 

importantes conhecimentos e grandes tesouros, mas também o mundo 

espiritual. 

 

VII.2.23. ZOOMORFOS I,DETERMI,ADOS 

Algumas imagens de quadrúpedes, inacabadas, propositadamente ou não, 

tal como outras que sofreram amputações, devido a causas diversas, não 

permitiram a correcta identificação específica. 

 

VII.2.24. BUCRÂ,IOS 

Trata-se de figurações esquemáticas, de bovídeos domésticos (Bos 

taurus), quase reduzidas à armação, o seu principal símbolo gráfico e 

algo estereotipado. Apresentam armações de forma semicircular, 

liriforme ou angular, embora o corpo esteja sempre figurado através de 

segmento recto.  

Detectaram-se bucrânios com armação semicircular, na rocha 11 

de Gardete (G. 11.9) e nas rochas 11, 107 e 1133C de Fratel, sendo 

semelhantes a muitos outros do santuário exterior do Escoural 

(Montemor-o-Novo), onde lhes foi possível conferir cronologia tardo-

neolítica, graças à sobreposição das rochas decoradas por estruturas e 

níveis de ocupação de povoado fortificado Calcolítico (Gomes, Gomes e 

Santos, 1983; 1993; Gomes, 1991; 1991a). 

Os bucrânios do Escoural possuem armações com as três formas 

referidas, sendo os de armação semicircular mais antigos, acompanhando 

alguns círculos ou semicírculos. Encontram-se isolados, associados em 
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pares ou às representações de carro, provido de quatro rodas, e de arado, 

tal como de recintos ou cercados, como, ainda, a serpentiformes e a 

covinhas 

Nas rochas 107 de Fratel, 1A da Foz da Ribeira de Nisa e 16 de 

Gardete, observam-se bucrânios a par, como acontece no Escoural 

(rochas 4 e 9), indicando a utilização dos animais que representam como 

força de tracção ou de tiro. 

 

Erradamente tomados por esquemas humanos, reconhecemos 

bucrânios nas pinturas de abrigos centrados na região do curso médio do 

Guadiana (Cerro Estanislado, Peñon Amarillo, San Servan, Los Buitres 

de Peñalsordo), existindo outros exemplares, tanto em zonas mais 

meridionais, como Cádis (Chinchilla I), ou em regiões setentrionais, nos 

arredores de Segóvia (Cueva de la Nogaleda) ou alcançando as 

proximidades de Leão (Sesamo, Vega de Espinareda) (Breuil, 1933a, pp. 

76-79, figs 24, 25, ests XV, XXII, XXIII; Breuil e Burkitt, 1929, pp. 8, 

77, est. XXII; Gomes, Gomes e Santos, 1983, pp. 296, 298; Gomes, 

1991, p. 30; González e Alvarez, 1968, p. 63; Lucas, 1980, pp. 519, 520). 

As associações de bucrânios a serpentiformes, conforme acontece 

na rocha 11 de Gardete, sugere antiga construção mítica, conotada com 

divindade feminina da Natureza, como Hera, aquela que foi chamada “a 

origem de todas as criaturas” ou a de “cara de vaca” (boïpis) segundo 

Homero, cujo culto se prestava nos vales, nos estuários ou próximo do 

mar. Também a deusa egípcia Hathor era representada primeiramente por 

serpente genesíaca, que governava o mundo e, depois, por uma vaca, 

designando-se por aquela que tinha cara de vaca (Gimbutas, 1989,          

p. 134). 

São conhecidos bucrânios, de cerâmica e em miniatura, da aldeia 

de Tepe Guran, no Irão, datada do VIII milénio a.C., encontrando-se 

bucrânios e cabeças de bovídeos nos altares de Çatal Hüyük, do VII 

milénio a.C., que se têm relacionado com divindade feminina, 

representada pelo touro, ligada à presença da montanha denominada 

Taurus (Gimbutas, 1989, p. 265). Todavia, a grande difusão dos 

bucrânios na Europa ocorre no IV milénio a.C., constituindo um dos 

exemplares mais recuado o vaso, de cerâmica, procedente de Podei, no 

Nordeste da Roménia (Moldávia), pertencente à Cultura de Cucuteni 

(3700-3500 a.C.), onde se observa bucrânio em relevo, associado a 

espirais e a símbolos em forma de ómega (ω) ou de seios, relacionados 

com o conceito de força e de poder (Gimbutas, 1989, p.268, fig. 415). 
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Vaso, de mármore, das Cíclades, oferece decoração antropomórfica 

feminina e bucrânio no local correspondente ao sexo (ca 3000 a.C.) 

(Gimbutas, 1989, p. 266, fig. 412). A identificação do touro com as forças 

regeneradoras do mundo feminino tem sido explicada através da 

parecença do útero e das trompas de falópio humano com a cabeça e 

armação daquele quadrúpede. Outro motivo de possível identidade reside 

no facto de tanto a gestação dos humanos como dos bovídeos ser de nove 

meses (Gimbutas, 1989, p. 265). 

A simbologia regeneradora e apotropaica dos bucrânios encontra-

se nos rituais que incluem a colocação de crânios de bovídeos junto de 

sepulturas infantis, sob casas neolíticas de Herplaz (Húngria) e também 

nas estilizações de armações de touros, de cerâmica, depositadas nos 

alicerces das paredes de casas daquele mesmo arqueossítio (Gimbutas, 

1989, p. 269). 

Na Sardenha observam-se pares de bucrânios, em forma de 

crescente ou com corpo rectilíneo, nas fachadas dos hipogeus e de 

túmulos megalíticos dos IV e III milénios a.C. (Gimbutas, 1989, p. 269). 

Procede de Bilcze, na Ucrânia, pendente de osso em forma de 

bucrânio onde se inscreve figuração antropomórfica feminina, de corpo 

bitriangular, sexo bem aparente e braços erguidos ao alto, por certo 

representação algo esquemática de divindade feminina relecionada com o 

poder do touro (ca 3700-3500 a.C.) (Gimbutas, 1989, p. 271, fig. 420). 

Bucrânios com a armação ondulante ou liriforme, como alguns 

do santuário exterior do Escoural, aproximam-se dos “símbolos da luz” 

encontrados associados a diversos deuses mesopotâmicos, 

correspondendo tais imagens ao emblema do deus, ameaçador e da 

tempestade assírio, Adad. 

A presença de bovídeos domésticos, derivados de stock 

importado não se sabendo bem de onde, remonta na Anatólia Central 

(Erhada e Çatal Hoyük), a meados do VII milénio a.C., embora o 

carneiro e a cabra domésticos ali ocorressem no milénio anterior 

(Arbucke e Makarewicz, 2009, pp. 669, 683). 

 

 

 

 

  

Bucrânios e figuras associadas. Santuário exterior do Escoural (Montemor-o-Novo). 
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VII.2.25. PECTIFORMES 

Classificação largamente utilizada por H. Breuil (1933, p. 18) para 

animais figurados com elevado grau de esquematismo. Conforme a 

denominação, trata-se de estilizações zoomórficas de quadrúpedes, em 

forma de pente, ou seja com o corpo reduzido a segmento recto e dois 

pares de membros igualmente rectos, perpendiculares àquele. Também 

podem surgir com, apenas, dois membros representados, um dianteiro e 

um ulterior, não raro mostrando a cabeça e a cauda. Alguns pectiformes 

oferecem outros atributos embora, quase sempre, a sua atribuição 

específica seja difícil de determinar. 

Os pectiformes foram reconhecidos no período da arte do Vale do 

Tejo  correspondente  ao  Neolítico  Final  e  ao  Calcolítico,  como  em  

 

 

pinturas de abrigos ou gravados em rochas ao ar livre, oferecendo 

cronologia do Neolítico Final e Calcolítico, período onde se observam na 

decoração vascular incisa, tanto de recipientes como de placas de tear 

(Vila Nova de São Pedro), como das Idades do Bronze, do Bronze Final 

e, até, da Idade do Ferro. 

Conhecem-se pectiformes pintados sobre placa de pedra 

procedente da gruta Romanelli (Pouilles, Itália), com cronologia dos 

finais do Paleolítico Superior, tal como sobre seixos azilenses, 

mesolíticos (Graziosi, 1964, pp. 37, 40, 42, fig. 1-6). 

Cervídeos, com corpo de aspecto pectiforme e altos pescoços, 

foram gravados no interior de vaso campaniforme de cerâmica, de Las 

Carolinas (Madrid), onde estão associados a soliformes (Obermaier, 

1917, pp. 19, 20, fig. 11; Breuil e Burkitt, 1929, p. 85, fig. 52). Imagens 

afins conhecem-se na Cueva de los Letreros (Vélez Blanco, Almería), 

Murron del Pino (Sierra Quintana) e, sobretudo, em Nuestra Señora del 

Castillo (Almadén) (Breuil, 1933a, est. XII-A; 1933b, est. XXXII-2; 

1935, est. X-2). 

 

 

 

  Decoração incisa de cerâmica campaniforme (Las Carolinas, Madrid) (seg. H. Obermaier, 1917, 
p. 19, fig. 11, esc. 1/1). 
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As representações de artefactos, tanto de utensílios como de 

instrumentos, segundo a classificação de M. Mauss (1972, p. 36), 

constituem importantíssimos elementos de caracterização cronológica e 

cultural, como corológica ou funcional, dado os paralelos que permitem 

com os seus protótipos, procedentes de contextos materiais. 

Aquelas figurações e designadamente de armas, adereços ou até 

de construções, são sempre raras, quase excepção, na arte rupestre 

peninsular, o mesmo acontecendo na arte do Vale do Tejo.  

A sua utilização como marcadores cronológicos e culturais deve, 

no entanto, ser tomada não sem algumas precauções, dado os 

testemunhos artísticos corresponderem a linguagem simbólica e, por isso, 

nem sempre traduzirem directamente a complexa realidade económica, 

social e ideológica ao serem reproduzidos. Reflictamos, a propósito, 

sobre a ausência, na arte megalítica, de alusões directas à economia de 

produção e na recorrência dos acervos imagéticos que classificamos 

como cenas de caça, aspectos que leitura simplista conduziria a 

subvertermos o perfil económico e social das populações que as 

realizaram. 

As cenas de carácter cinegético ao integrarem linguagem 

simbólica, podem registar antigas mito-histórias, próprias do universo 

cosmogónico e do mundo dos antepassados, no âmbito das crenças e 

concepções religiosas, materializando metáforas e, por isso, elaborações 

ideológicas, em parte afastadas dos quotidianos. 

Por outro lado, as actividades sócio-religiosas não raro 

introduzem rapidamente novidades mas também conduzem à persistência 

no tempo de práticas e de artefactos, pelo que até o valor cronológico de 

tais imagens deve ser acautelado. 

Importa ainda relevar, numa outra perspectiva, que os artefactos, 

e nomeadamente as armas, nunca constituíram a continuidade ou o 

prolongamento de órgãos do corpo humano, conferindo-lhes melhor 

eficácia, como se aceitou acontecer. Bem pelo contrário, eles são outra 

coisa, algo de novo cuja função não se encontrava pré-figurada no 

Homem, conforme sublinhou M. Eliade (1976, pp.14, 16, 46). Eles 

devem ser entendidos como o resultado da imaginação, posta ao serviço 

das concepções e do bem-estar, mas, na arte rupestre, integrados em 

dimensão mitológica, pelo que surgem com valor mágico-religioso e 

fortes conotações simbólicas. Para o autor acima citado (Eliade, 1976,  

pp. 16, 17) “o valor mágico-religioso das armas” sobreviveu até hoje, 

criando-se, até “mitologias das armas”. 

As diferentes tecnologias usadas na produção de artefactos, 

recorrendo a matérias-primas cada vez mais diversificadas e expressando 

evolução formal, constitui fenómeno social, segundo B. Pfaffenberger 

(1988, p. 249) de carácter total, pois une o material, o simbólico e o 

social, numa rede complexa de associações, criando novos mitos e novas 

relações sociais. 

No que respeita às figurações de armas e de adereços, David 

Fontijn (2002) alerta-nos para outra vertente interpretativa, referindo que 

alguns artefactos nem sempre constituíram itens primários de prestígio e 

com especial carga simbólica, dependendo antes tais reconhecimentos da 

sua história, ou seja do seu desempenho ao longo do tempo. Trata-se do 

que o investigador referido chama a biografia do objecto, construção 

VII.3. ARTEFACTOS 
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social que, tal qual a dos estatutos dos humanos, é ganha ao longo do 

tempo, conferindo-lhes a diferença ontológica e a crescente dimensão 

simbólica. Não obstante, a importância curricular das pessoas, não 

podemos esquecer que só o facto de se ter nascido confere direitos e 

deveres, tal qual o artefacto que foi produzido com matéria-prima rara, 

devido à dificuldade na sua obtenção ou a características intrínsecas e 

peculiares, dos seus atributos e/ou produção. 

A necessidade de tomarmos em conta, na história dos objectos, a 

relação entre a qualidade formal daqueles e a sua eficácia, corresponde a 

aspecto marcante que pode conduzir à projecção de atributos humanos 

em alguns deles, designadamente quando relacionados com o 

sobrenatural, ou nas suas imagens, capazes de provocarem tanto ou mais 

impacto nos humanos que os originais e de manterem sacralidades 

(Freedberg, 1989). 

Em muitos casos, certos objectos perdem o seu valor de uso 

primário para constituírem símbolos, não raro de diferenciação, cabendo 

integrar neste quadro as representações rupestres de armas. 

Afinal, deter objectos sagrados, e talvez mesmo executar as suas 

imagens, foi essencial para gerir o poder, pois a posse daqueles 

legitimaria certos tipos de dominação (Godelier, 1998, pp. 17, 20; 

Barceló, 2000, p. 192). 

 

 

Armas 
ofensivas  

 contundentes 
ponta/estocada 
corte 
corte e ponta 

- de mão (de punho ou de haste) 
- de arremesso 
- de projecção, de alcance ou 
propulsionadas 

Armas 
defensivas 

- de mão  

- corporais  
 

Tipos de armas detectados na arte do Vale do Tejo. 

Tendo em vista abordagem mais sistemática ao tema que nos 

propomos tratar, podemos considerar que as armas, pré e proto-históricas, 

podem agrupar-se, segundo as funções, em armas ofensivas e armas 

defensivas. 

Àquelas primeiras pertencem as chamadas armas de mão, de 

punho ou de haste, conforme a maneira como são construídas ou usadas e 

que, por sua vez, se podem classificar em de peso ou contundentes 

(mocas, paus de caçar, chuços), de ponta ou estocada, de corte ou de 

corte e ponta, de acordo com o modo como melhor actuam (machados, 

alabardas, facas, punhais, espadas). 

Além das armas de mão incluem o mesmo grupo as armas de 

arremesso, accionadas pela força do braço humano (bumerangues, 

lanças, dardos), e as armas de projecção (zagaias, flechas), também 

chamadas de alcance ou propulsionadas, dado utilizarem dispositivos que 

multiplicam o esforço humano, permitindo conferir maior impacto aos 

projécteis, cobrir maiores distâncias e a par de oferecerem maior precisão 

em relação aos alvos a atingir. Trata-se das armas lançadas através de 

propulsores ou de arcos, como as zagaias e as flechas. 

No grupo das armas defensivas ou de protecção encontram-se as 

armas de mão, como os escudos, e as corporais, nomeadamente os 

capacetes e as armaduras. 

As armas mencionadas podem ter função primária, de carácter 

eminentemente utilitário mas, com ou sem alterações, constituírem armas 

de prestígio ou de parada (Mauss, 1972, p. 52). 

Na arte do Vale do Tejo registámos armas aparentemente isoladas 

(ofensivas e defensivas); armas agrupadas, aos pares ou em panóplias, de 

carácter ofensivo; armas associadas a antropomorfos ou a idoliformes, 

tanto ofensivas como defensivas; armas associadas a zoomorfos, apenas 

ofensivas, e armas associadas a ideogramas, igualmente apenas 

ofensivas. 
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Não se identificaram quaisquer dos tipos de armas referidos no 

período arcaico (P 0) ou no período subnaturalista (P I) da nossa evolução 

da arte tagana, correspondendo, respectivamente, ao Paleolítico Superior 

e ao Epipaleolítico Antigo, mas elas encontram-se presentes nos restantes 

períodos, desde o Neolítico à Idade do Bronze Final. 

 

VII.3.1. LA,ÇAS E DARDOS 

Antropomorfo gravado em rocha da Lomba da Barca segura em cada 

mão, pelas extremidades, o que parecem ser lanças curtas ou dardos, 

situando-se perto de caprino em fuga e constituindo cena, de estilo 

dinâmico, a que se haveria de associar antropomorfo esquemático, 

desprovido dos membros inferiores (LB 37.5, 6, 13). 

Pelo menos três zoomorfos do Vale do Tejo mostram cravadas no 

corpo armas de arremesso. Uma destas, devido às suas grandes 

dimensões e aspecto barbelado ou empenado, pode ser identificada como 

lança e encontra-se em posição vertical e quase ao centro da linha dorsal 

de veado macho, de estilo estilizado estático, em superfície do Cachão do 

Algarve (CAL 56.10, 11). 

Três armas barbeladas podiam ser vistas em rocha de Fratel, 

encontrando-se duas delas dispostas na vertical e a par (F 723.2, 3, 5). 

Uma outra, isolada, de menores dimensões, foi identificada em rocha 

daquele mesmo arqueossítio (F 153.5). 

Os seus comprimentos são bem menores que os dos originais que 

lhes serviram de modelo. 

As lanças, propulsionadas pela força do braço humano, deveriam 

de ser arremessadas à menor distância possível do animal a abater, 

embora paralelos etnográficos subactuais indiquem que a sua eficácia 

raramente ultrapassa os oito metros de distância do alvo. Por exemplo, os 

Mbuti da floresta tropical do Congo, abatem diferentes animais à 
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distância de três a oito metros, tentando atingi-los no abdómen, onde 

mais facilmente as armas penetram e provocam maiores danos, podendo 

originar grandes hemorragias ou atingir um órgão vital, conduzindo 

rapidamente à morte (Binford, 2002, p. 147). 

Com a força dos braços podem-se, também, arremessar lanças 

curtas, dardos ou javalinas, com poder perfurante e capazes de abater 

animais diversos, mas são as lanças longas ou picos que serviram na caça 

dos animais mais corpulentos e perigosos, designadamente dos 

carnívoros. 

 

 

 

VII.3.2. BUMERA,GUES E PAUS DE CAÇAR 

Diversas representações de artefactos, do Vale do Tejo, com forma mais 

ou menos longa e encurvada, figurados em pares ou em grupos mais 

numerosos, não raro associando morfologias algo diferentes, podem ser 

identificadas com bumerangues (wo-mur-rãng) ou paus de caçar (killing-

sticks ou throwing-sticks). 

Correspondem àquelas descrições imagens da rocha 265A de São 

Simão, onde quatro exemplares mostram claramente o cabo e se 

associam a alabarda, classificável na Idade do Bronze Médio do Sul de 

Portugal (SS 265A.2-5). 

Outro grupo de quatro bumerangues podia ser visto na rocha 2221 

de São Simão, dispostos em paralelo e com diferentes curvaturas, 

assemelhando-se alguns, em termos formais, a foices (SS 2221.4-7). 

Naquela mesma estação de arte rupestre e na do Cachão do 

Algarve, encontrámos quatro conjuntos de três bumerangues, colocados 

paralelamente (SS 115.2-4; SS 219.7-9; SS 221.7-9; CAL 113.12-14), 

mostrando não muitas diferenças morfológicas. 

Observam-se, ainda, pares de bumerangues em, pelo menos, seis 

rochas de São Simão (SS 62.3, 4; SS 119A.18, 19; SS 172.5, 6; SS 172.8, 

9; SS 210.5, 6; SS 2221.12, 13; SS 2331.6, 8). E um de tais artefactos, 

talvez associado a cervídeo, foi detectado em rocha de São Simão        

(SS 193.6). 

Todas as representações acima referidas mostram forma 

arqueada, identificando-se, em algumas, o que parece ser o cabo. As suas 

dimensões variam entre 0,100 m e 0,250 m de comprimento, pelo que 

não foram figuradas à escala real, que mostra exemplares com 

comprimentos normalmente superiores a 0,300 m. 

A diferença entre bumerangues e paus de caçar reside no facto de 

os primeiros apresentarem corpo com maior curvatura, por vezes de 

aspecto anguloso, com secção plano-convexa, sendo capazes de 

retornarem ao local de partida quando não encontram o alvo. 

Os segundos podem mostrar maior polimorfismo, exibindo 

menor curvatura e, na maior parte dos casos, corpo rectilíneo com 

característica zona mais espessa e recurva na extremidade distal. Uns e 

outros quase não surgem  no  registo  arqueológico  material, dado  terem  
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sido construídos mais comummente em materiais perecíveis, como a 

madeira. 

Na Europa a existência do bumerangue ascende, pelo menos, aos 

inícios do Paleolítico Superior, pois conhece-se exemplar, talhado em 

marfim de mamute, procedente da gruta Oblazowa, na Polónia, datado de 

há cerca de 30.000 anos, e que teria principalmente função simbólica 

(Valde-Nowak, 2000; Valde-Nowak, Nadachowski e Walsan, 1987). Bem 

mais tardios são os restos de bumerangue e de paus de caçar encontrados 

na turfeira dinamarquesa de Brabrand, pertencentes ao Mesolítico 

(Ertebølle) (Kühn, 1956, p. 92; Clark, 1969, pp. 148, 149, fig. 54). 

Artefactos semelhantes aos acima referidos têm sido exumados 

em lagos da Suíça (Lucerna), em contextos neolíticos e calcolíticos ou 

mais recentes, como o bumerangue, de madeira de carvalho e medindo 

0,390 m de comprimento, achado em Velsen (Holanda), datado na Idade 

do Ferro. 

De facto, os Celtas usavam arma de arremesso arqueada, a cateia, 

figurada nas gravuras de Valcamónica, que Virgílio, na Eneida           

(VII, 741), diz servir como arma de guerra e, mais tarde, Santo Isidoro 

descreve que quando “habilmente lançada, retorna a quem o enviou” 

(Anati, 1960, p. 131). 

Na Península Ibérica o povoado do Neolítico Antigo de La Draga, 

junto ao lago Banyoles (Gerona), entregou restos de foices, de bastões e 

cabos, de madeira, tal como bumerangue medindo 0,305 m de 

comprimento (Picazo Millán e Martínez Bea, 2005, pp. 386, 388). 

As armas de arremesso foram igualmente identificadas na arte 

rupestre da Escandinávia, do Magrebe e do Sahara (Tassili e Fezzan), 

mas também no Badariense do Egipto, sendo produzidas em madeira e 

na sua arte dinástica, figuradas em pinturas e relevos, onde são 

reconhecíveis com a função de armas de caça e de prestígio social. Os 

bumerangues reproduzidos em diferentes áreas da África Setentrional, 

pertencem a diversas idades pré-históricas e alguns podiam medir         
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até 0,600 m ou mesmo 0,800 m de comprimento (Childe, 1935, p. 70, 

fig. 18; Muzzolini e Boccazzi, 1991, pp. 25, 26). 

Importa, ainda, referir a presença das mesmas armas de 

arremesso na arte rupestre levantina, nomeadamente na Cueva del Chopo 

(Obón, Teruel), no Barranco de las Olivanas (Albarracín), em Paridera 

del Tormón (Albarracín), Los Chaparros (Teruel), Torcal de las Bojadillas 

IV (Nerpio, Albacete) e Cova del Mansano (Xaló, Alicante), para 

mencionarmos apenas os casos de pinturas com classificação menos 

problemática. 

No primeiro daqueles arqueossítios consideraram-se quatro tipos 

de figurações de armas de arremesso, a partir das formas reconhecidas: 

com formas curvas; em arco de circunferência, mais ou menos aberto; 

formas angulosas, constituindo ângulos obtusos de diferentes dimensões; 

formas angulosas, com uma extremidade curta (com aspecto de 7). Elas 

encontram-se seguradas por antropomorfos, de tipo linear e algo 

esquemáticos, alguns dos quais transportam mais de uma, ou sobrepõem-

se a representações pintadas, com grandes dimensões, de auroques, 

enquanto outras foram sobrepostas por figurações de cervídeos de estilo 

semi-naturalista, atribuídos ao Neolítico Antigo (Picazo Millán e 

Martínez Bea, 2005, pp. 379-381, 384-386, figs 1,2,4). H. Kühn (1956, 

pp. 120, 121, fig. 84) também interpretou como bumerangue, figura 

pintada em forma de ângulo agudo, encontrada junto a antropomorfo que, 

provido de arco, aponta a cervídeo situado próximo, no abrigo pequeno 

de Puerto de Malas Cabras (Alange, Badajoz). 

As representações pintadas de indivíduos com mais de uma arma 

de arremesso, como as de Cueva del Chopo, devem ser colocadas em 

paralelo com a recorrência de grupos de tais armas, com dois, três ou 

mesmo quatro elementos, reconhecidos no Vale do Tejo. 

As imagens de bumerangues podem corresponder a alusão ou à 

representação de divindade ligada com a caça e com a Natureza, mas ao 

combate entre as duas grandes forças cosmogónicas, pelo que a sua 

presença significativa em rochas do Vale do Tejo melhor deverá ser 

entendida como de carácter apotropaico. 

 

VII.3.3. BÁCULOS OU CAJADOS 

Figurações de artefactos, possuindo corpo recto e a extremidade superior 

semicircular ou angular, não são raras nas gravuras do Vale do Tejo e têm 

vindo a ser interpretadas como báculos ou cajados. 

Tais imagens, genericamente denominadas báculos e tidas pela 

maior parte dos autores como reproduzindo artefactos de xisto, mostram 

flagrantes diferenças morfológicas que devem corresponder a artefactos 

cujas funções, tanto práticas como semiológicas, podem ser muito 

díspares, embora substancialmente integráveis em um mesmo quadro 

sócio-religioso, dado surgirem em contextos funerários e figurados em 

monumentos de carácter ritual, como menires, estelas-menires e estátuas-

menires. Não nos parece, pois, que aquelas formas traduzam apenas 

diferenças regionais ou cronológicas, na interpretação de um mesmo 

utensílio, mas sim correspondam, de facto, a artefactos diferentes, pelo 

que nem todos devem ser postos em paralelo com os báculos de xisto ou 

os seus possíveis protótipos. 

Distinguem-se, pelo menos, três variantes formais bem distintas 

de báculos, sendo conhecidos os que podemos classificar como de 

carácter eminentemente ritual, que se assemelham a artefactos com a 

mesma denominação, procedentes de contextos funerários, megalíticos 

ou em grutas, do Sul de Portugal, outros em forma de bengala e ainda 

aqueles cujo perfil se assemelha a ponto de interrogação, podendo serem 

talvez melhor interpretados como foices.  

No arqueossítio de Molino Manzánez, no Vale do Guadiana, 

regista oito representações gravadas de báculos, classificadas em três 

formas distintas: a de bengala, a de gancho e a de ponto de interrogação, 
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embora estas duas últimas talvez melhor correspondam a foices (Collado 

Giraldo, 2006, p. 414). 

 

 

Báculos de carácter ritual 

Em rocha de Fratel observa-se figuração de artefacto, em contorno e com 

0,230 m de altura, que tanto pode corresponder a arma de arremesso, do 

tipo bumerangue, como a reprodução de báculo de xisto, designadamente 

com paralelo em raro exemplar procedente da Lapa da Galinha 

(Alcanena, Santarém) (Heleno, 1942, p. 462). 

Também imagem de rocha de Gardete, identificada como báculo, 

é semelhante a outras recenseadas na arte megalítica do Alto Alentejo e 

nos abrigos da Andaluzia. Trata-se de figuração que corresponde, 

conforme aludimos, à tradução, com diferentes graus de realismo, dos 

báculos decorados, de xisto ardosiano e de cor negra, providos de cabo 

curto e com a extremidade distal larga e bem arqueada, exumados 

sobretudo nos grandes sepulcros tardo-neolíticos do Alto Alentejo ou da 

Baixa Estremadura ou, melhor dizendo, dos protótipos que enformaram 

aqueles. 

De facto, tais objectos votivos e figurações, como as observadas 

na arte megalítica ou rupestre ao ar livre, designadamente sobre menires 

e estátuas-menires, bem ilustradas nos cromeleques de Almendres e 

Portela de Mogos, todos nos arredores de Évora, devem reproduzir 

objectos, construídos em materiais perecíveis, mas capazes de 

representarem estatuto social diferenciado, possivelmente de âmbito 

religioso e ligados ao prestígio das elites, não se tratando propriamente de 

armas, embora esta hipótese não tenha sido liminarmente descartada 

(Gomes, 1997b, pp. 25-30; 2000b, p.140; 2002b, pp. 353-378). 

A utilização do termo báculo, para os artefactos referidos, deve-

se, entre nós, a A. Filippe Simões (1878, pp. 33, 34, 53), que assim 

designou conhecido objecto de xisto negro, decorado por incisões nas 

duas faces, procedente da sepultura megalítica de Martins Afonso 

(Salvaterra), o primeiro a ser conhecido. O mesmo autor atribuiu-lhe, 

então, a função de “insígnia”, comparando-o com os “bastões de 

comando” paleolíticos. 
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Trata-se de artefactos medindo entre 0,30 m e 0,45 m de 

comprimento e não mais de 0,15 m de largura máxima, embora muito 

pouco espessos, cerca de 0,01 m, dado que foram recortados em finas 

lajetas de xisto negro. Também existem miniaturas, perfuradas na 

extremidade proximal para serem usadas dependuradas. O corpo destes 

objectos é longo, correspondendo aos volumes proximal e mesial, tendo a 

extremidade oposta encurvada. 

A análise formal e decorativa das cerca de duas dúzias de báculos 

de xisto conhecidas, sobretudo daqueles mais realistas ou oferecendo 

pormenorização construtiva, evidencia tratar-se de objectos compósitos, 

formados essencialmente por três partes: volume proximal ou 

empunhadura, quase sempre bem demarcado, volume mesial e volume 

distal, ou volume meso-distal. 

O primeiro daqueles elementos corresponde ao cabo ou 

empunhadura, o segundo a entrançado de fibras, de origem vegetal ou 

animal que une conjunto de outras fibras ou penas, cuja extremidade 

deixada livre e algo pendente, desenha a característica curvatura que 

observamos, mais ou menos acentuada, em todos aqueles artefactos e 

corresponde à terceira parte, a distal. 

A empunhadura, ou cabo, encontra-se individualizada em todos 

os exemplares, sendo no do dólmen de Estria (Sintra) ligeiramente 

estrangulada e no da anta da Herdade das Antas (Montemor-o-Novo) 

com a extremidade curva, como mostra uma das representações do menir 

57 do cromeleque dos Almendres.  

O exemplar da Casa da Moura, mais curto que os restantes, 

possuí apenas os volumes mesial e distal. Três orifícios na base da 

extremidade mesial indicam o seu acabamento em empunhadura 

elaborada com material perecível. A parte executada em xisto 

corresponderia, exactamente, nos protótipos, à zona de fibras com as 

extremidades móveis. 

Além dos casos assinalados, que constituem importante 

informação, tendo em vista a interpretação destes artefactos, os restantes 

mostram volume proximal apenas arredondado na extremidade e sem 

qualquer decoração, ou seja representando cabo liso, talvez construído 

em osso ou madeira, mas assinalando diferença acentuada em relação às 

restantes partes. 

O entrançado do volume mesial encontra-se bem explícito nos 

báculos de xisto da anta da Lobeira de Baixo (Montemor-o-Novo), anta 

da herdade das Antas (Montemor-o-Novo), anta 1 dos Galões 

(Montemor-o-Novo), dólmen de Estria (Sintra), Anta Grande da 

Comenda da Igreja, etc. Nestes mesmos artefactos o volume meso-distal 

evidencia decoração distinta, sobretudo de elementos longitudinais que 

acompanham a curvatura da extremidade distal, mostrando, naqueles dois 

últimos, a representação realista de conjunto de penas, aliás também 

sugerida em quase todos os restantes exemplares. 

Conhecem-se, em diferentes culturas de África e da Ásia, 

artefactos que bem poderiam ser semelhantes aos protótipos dos báculos 

de xisto, os denominados enxota-moscas, construídos em madeira, 

marfim e penas de aves raras, alguns dos quais representados em relevos 

mesopotâmicos, assírios e hititas, onde conferem estatuto a divindades, 

reis ou a altos dignitários. Entre tais figurações encontra-se a da deusa de 

Minet el Beida (séc. XIV a. C.), ostentando par daqueles artefactos, com 

os quais defronta dois caprinos (Perrot e Chipiez, 1884, pp. 106, 107, 

455, 519, 548, 615; Bittel, 1976, p. 268). Todavia, tais artefactos 

encontram-se associados em muitas sociedades etnográficas, actuais ou 

subactuais, a comportamentos ritualizados e a estados de consciência 

alterada, conforme acontecia entre os San, da África Austral (Lewis-

Williams, 2002, p. 107). 

Não queremos indicar, com tais similitudes, qualquer possível via 

difusionista, tendo em vista explicar a presença de tão curiosos artefactos 

na cultura megalítica alto-alentejana, mas somente reconhecer a 
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existência de objectos formalmente semelhantes em contextos funcionais 

ligados ao prestígio das élites e ao âmbito da representação sócio-

religiosa. Apesar das propostas da Arqueologia Processual e da 

Etnoarqueologia, são por demais conhecidas as vulnerabilidades do uso 

das analogias na interpretação arqueológica, pelo que não podem ser 

esquecidas, nem a importância dos contextos históricos nem, tão pouco, 

as limitações de que enfermam os modelos por nós construídos, dado 

derivarem sobremaneira da experiência do mundo actual. 

O báculo da rocha 11 de Gardete é, de facto, muito semelhante à 

maioria dos treze representados em relevo no menir 57 do recinto dos 

Almendres, com característico cabo curto, variante formal que também 

se encontra em imagem gravada no menir 48 do mesmo monumento. 

O cromeleque dos Almendres ofereceu significativa quantidade 

de representações de báculos, do tipo que temos vindo a tratar, não só nos 

dois monólitos mencionados, como em cinco estátuas-menires. 

Tais figuras, de diversas dimensões, gravadas ou em relevo, 

dispostas em diferentes posições, sobre as faces dos menires, mostram, 

algum polimorfismo, que devemos estudar, tendo em vista a sua melhor 

compreensão no contexto da imagética megalítica. 

Uma daquelas, ocupando lugar central na superfície decorada do 

menir 57, oferece, mesmo, a extremidade proximal encurvada, como 

observamos apenas em um único artefacto semelhante, procedente da 

anta da Herdade das Antas (Montemor-o-Novo), ou no báculo, em 

relevo, de uma das faces do menir do Monte da Ribeira (Reguengos de 

Monsaraz) (Gomes, 2000, pp. 141, 145; Gonçalves, Balbín-Behrmann e 

Bueno-Ramírez, 1997, pp. 238-241). 

Victor Gonçalves (1992, pp. 92, 93) considerou os báculos de 

xisto como símbolos do poder ou de distinção, ligados à possível 

organização do território em chefaturas. No entanto, houve interpretações 

mais ousadas, como as que julgaram reconhecer em tais artefactos 

formas fálicas ou como as defendidas por J. Déchelette, M. Heleno 

(1942, p. 462), E. Mac White (1951, pp. 28, 29), Georg e Vera Leisner 

(1951, pp. 135-138) ou O. da Veiga Ferreira (1985, pp. 88, 89), que os 

julgaram representações de machados. Aliás, Heleno e Mac White 

chegaram a referir o culto do machado associado aos báculos de xisto. 

Mais recentemente Brandherm (1995) pensou tratar-se de reprodução de 

arma de arremesso, do tipo bumerangue, interpretação com a qual 

discordamos.  

O casal Leisner insistiu, mesmo, no grande paralelismo entre as 

placas de xisto decoradas e os báculos, apresentando matéria-prima, 

decoração e distribuição semelhantes, denominando-os, por isso, "placas 

de xisto recurvadas”, solução que contradiz o fino tratamento tipológico 

a que muitos trabalhos daqueles arqueólogos nos habituaram. 

Os báculos de xisto devem, conforme acima aludimos, constituir 

reproduções de objectos construídos em materiais perecíveis, sendo 

propositadamente copiados em pedra, para acompanharem no Além, ou 

até ao seu renascimento, importantes personagens, assim não perdendo o 

estatuto especial e diferenciado que sustinham em vida, possivelmente de 

âmbito político-religioso, mantendo-se eternamente. Eles constituem 

verdadeiros artefactos votivos, isto é produzidos apenas com finalidade 

ritual e especificamente funerária, como aliás deixa perceber o terem sido 

talhados em rocha muito pouco resistente, fácil de afeiçoar, polir e 

decorar, a par das placas trapezoidais do mesmo material e com cujos 

elementos decorativos evidenciam fortes afinidades.  

Aqueles artefactos facilmente se quebrariam quando submetidos 

ao uso quotidiano ou até, mesmo em ocasiões especiais, como acontece 

com armas ou diferentes insígnias de aparato. Acresce aos argumentos 

apresentados o facto de não se terem, por ora, encontrado báculos de 

xisto, ou outros, em contextos de habitat. 

Manuel Heleno (1942, pp. 462, 463) informa que o báculo da 

Anta Grande da Lobeira de Baixo (Montemor-o-Novo) jazia sobre o 

esterno de esqueleto, ou seja depositado sobre o peito, quando em 
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decubitus dorsal, enquanto na anta 4 dos Goulões, nos arredores de São 

Pedro da Gafanhoeira (Arraiolos), dois báculos encontravam-se frente à 

pedra de cabeceira. Também pequena taça carenada da anta 7 da Caeira 

(Arraiolos), com uso votivo, mostra decoração que parece representar um 

par de báculos, dispostos na vertical (Leisner e Leisner, 1959, est. 30).  

As figurações de báculos largos, do tipo dos conhecidos em xisto 

ardosiano, podem ser atribuídas ao Neolítico Final, não só através dos 

paralelos apresentados, como por se encontrarem sobre menires e, 

sobretudo, sobre estelas-menires e estátuas-menires, pertencentes às fases 

mais tardias de utilização ritual de certos cromeleques, como Almendres  

Portela de Mogos (Gomes 1997a; 2007, pp. 50, 51, 63, 68, 70). 

Em termos cronológicos importa citar a datação, por 

termoluminescência, de fragmento de cerâmica da Anta Grande da 

Comenda da Igreja (Montemor-o-Novo), gigantesco sepulcro da fase 

terminal do megalitismo alto-alentejano, em cuja câmara se exumaram 

um báculo inteiro e fragmentos de, pelo menos, dois outros, e que 

indicou 3235±310 a.C. (Ox. TL–169f), ou seja cronologia na segunda 

metade IV milénio a.C., compatível com o Neolítico Final (Leisner e 

Leisner, 1959, pp. 121-127, est. 27; Whittle e Arnaud, 1975, p. 7). 

Báculos em forma de bengala 

O segundo tipo de báculo, com forma de bengala, de cajado ou dos 

báculos episcopais, tem corpo longo, estreito e rectilíneo, sendo o volume 

distal semicircular e correspondendo a mais de 1/3 do seu comprimento 

total. Encontra-se sempre disposto na vertical ou ligeiramente oblíquo. 

Na arte megalítica alentejana, as dimensões desta forma de báculo são 

sempre maiores do que as da anteriormente descrita. 

Esta é a forma mais comum dos báculos da arte do Vale do Tejo, 

onde uma dezena de tais representações foram identificadas, entre outras 

rochas, em São Simão, Alagadouro, Cachão do Algarve, Ficalho e Fratel, 

com pequenas dimensões (entre 0,075 m e 0,150 m) e com a zona curva 

dirigida para o lado direito ou esquerdo do observador. Dois exemplares, 

dispostos a par, mostram a extremidade angular (SS 221.10, 11). 

Os báculos em forma de bengala tiveram reconhecido papel na 

condução dos rebanhos, tanto de ovino-caprinos como de bovídeos, mas 

também se tornaram símbolos de autoridade das sociedades agro-pastoris 

e das suas estruturas religiosas. 

Os artefactos que temos vindo a referir, ou os seus protótipos, têm 

sido postos em paralelo com outros encontrados em diferentes contextos 

culturais, por vezes associados aos báculos do tipo anteriormente 

referido, desde os pertencentes a sociedades etnográficas aos da 

Antiguidade, nomeadamente do Próximo Oriente e do Egipto. Assim, É. 

Cartailhac (1887, pp. 96, 97) procurou afinidades nas Antilhas, Estácio da 

Veiga (1887, pp. 430, 431, 436-440) comparou-os formalmente com 

cajados e a croça episcopal, não deixando de sugerir a possível 

simbologia fálica, enquanto L. Siret (1920, p. 275) aproximou-os de 

representações existentes em estátuas-menires francesas e com o lituus 

etrusco, espécie de cajado de uso polivalente, servindo tanto na condução 

dos rebanhos como de arma de caça.  

Os báculos dos monumentos megalíticos bretões, em forma de 

bengala, tantas vezes postos em paralelo com os exemplares de xisto 

portugueses, quanto a nós formalmente distintos, foram tidos como 

artefactos conotados com o comando ou a dignidade sacerdotal (Péquart, 

Péquart e Le Rouzic, 1927, pp. 53-56). J. Déchelette (1928, pp. 609, 610) 

opinou que tais figuras seriam cabos de machados, desprovidos da 

lâmina, ou cajados. Contudo, para É. Patte (1960, pp. 152-156) eles 

estariam, em termos funcionais, próximos do lituus hitita e do hyq 

egípcio, armas de guerra, símbolos de autoridade ou objectos sagrados, 

aquele último empunhado por Osíris. Na Mesopotâmia o báculo foi um 

dos símbolos do deus babilónico Amurru (Martu = Ocidente), a quem se 

associou a cabra ou a gazela, conforme surge figurado em selo-cilíndrico 

da primeira metade do segundo milénio a.C., sugerindo a sua utilização 
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como arma (Black e Green, 1992, pp. 54, 130). O patriarca Arão usava 

longo báculo que, perante o faraó, se transformou em serpente e a partir 

daí protagonizou outros prodígios (Êxodo, VII, 9). 

Os báculos em forma de bengala recordam, ainda, o bastão 

augural mostrado por Rómulo e os cajados venatórios ou pastoris 

(pedum) ostentados por divindades romanas da vegetação, da floresta e 

dos pastos, como Silvano ou Pan. Eles serviam aos sacerdotes etruscos 

para, aquando da fundação de novas cidades, traçarem, no seio de 

solenidades e rituais, o cardo e o decumanos. Na mesma linha 

interpretativa, O. G. S. Crawford (1957, pp. 73-76), conota os báculos 

com funções múltiplas, mas utilizados como “emblemas de poder”.  

Para Jean Arnal (1976, pp. 103, 104), os báculos exibidos nas 

estelas-menires do Gard (Sul de França), por figurações antropomórficas 

de ambos sexos, derivariam dos portugueses em xisto, tidos como 

objectos de aparato ou votivos. Segundo o mesmo autor, tais 

convergências poderiam “(…) ter sido favorecidas pelas actividades dos 

primeiros navegadores e exploradores, que serviam de intermediários 

entre o Próximo Oriente e o Extremo Ocidente e entre escalas diversas 

de tal percurso.” (Arnal, 1976, p. 104). 

As figurações de báculos que, por vezes, se confundem com as de 

foices seriam, segundo M. Gimbutas (1989, pp. 288, 289), símbolos da 

renovação cíclica e de energia, capazes de estimularem a vida. A que é 

talvez a mais antiga de tais representações, em cobre, medindo 0,54 m de 

altura, procede de Zaerszentmipaly, na Hungria, sendo muito semelhante 

à que se encontrava associada a figura masculina sedente, de terracota, de 

Szegvar-Turzkoves, pertencente à cultura de Tisza, no Sudeste da 

Hungria, que a segurava pela mão direita, embora apoiada no ombro do 

mesmo lado, e sendo datada em ca de 5.000-4.700 a.C. Aquele exibe 

máscara, braceletes e largo cinturão, sendo considerado como figurando 

antepassado do deus grego Kronos (Gimbutas, 1974, pp. 83, 84, figs 46-

48). Em Varna (Bulgária), báculo de ouro fazia parte do espólio de 

sepultura cenotáfio (nº 36), que também entregou pequenas 

representações de touros e de prótomos deste animal, de cerâmica, a par 

de machado de bronze e de diadema de ouro, entre outros objectos de 

prestígio (ca 4.500 a.C.) (Ivanov, 1978; 1978a, p. 93; Gimbutas, 1989,   

p. 289). 

Os báculos em forma de bengala existem em numerosos 

monumentos megalíticos da Bretanha, estando bem representados nos 

cinquenta exemplares distribuídos nas séries de filas horizontais que 

preenchem a enorme estela, mais tarde transformada em esteio de 

cabeceira do sepulcro de Table des Marchands (Locmariaquer) e que 

devemos, dada a repetição do mesmo tema, colocar em paralelo com a 

decoração do menir 57 dos Almendres. Importa ainda sublinhar a 

presença de pares de báculos, não só na estátua-menir 94 dos Almendres 

e na 10 de Vale Maria do Meio, como no menir de Kermarquer, na 

Bretanha, que apresenta no total sete de tais artefactos e, ainda, no de 

Mané Rutual (Locmariaquer). 

O monólito da Table des Marchands foi atribuído ao Neolítico 

Médio (4.000-3.800 a.C.), dada a sua associação ao habitat descoberto 

sob o tumulus do sepulcro, sendo contemporâneo de alinhamento 

constituído por outras estelas semelhantes, e apresentando cronologia 

compatível com a das gravuras dos monumentos portugueses.  

A escavação daquele arqueossítio entregou dois fragmentos de 

cerâmica com representações de báculos, um dos quais com um par 

disposto de modo idêntico ao da taça da anta 7 da Caeira (Arraiolos) 

(Cassen e L´Helgouac’h, 1992, pp. 224, 225). 

Pelo menos mais quinze monumentos megalíticos daquela 

mesma região da França, dólmenes e menires, oferecem representações 

de báculos, gravadas ou em relevo, mas formalmente muito semelhantes 

entre si e às dos menires portugueses antes mencionados (nos túmulos de 

Barnenez, Mané Kerioned, Kervesse, Mané Lud, Mané Rutual, 

Gavr’Inis, Kerpenhir, Moustoirac, Lizo, Petit Mont, Les Trois Squelettes 
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e nos menires de Kermorvan e Er Lannic) (Le Rouzic e Keller, 1910). 

Importa recordar que não são conhecidos, na Bretanha, báculos de xisto, 

ou em outra rocha, semelhantes aos descobertos em contextos tardo-

neolíticos do Sul de Portugal.  

As figurações mencionadas, desconhecidas na Irlanda e Grã-

Bretanha, foram classificadas por E. S. Twohig (1977, pp. 175-179) na 

primeira fase do seu período I da arte megalítica bretã, datada nos inícios 

do IV milénio a.C. 

Aqueles e outros aspectos comuns ao reportório iconográfico das 

artes megalíticas da Bretanha e Alto Alentejo ou do acervo artístico 

tagano, devem corresponder a conceitos idênticos e permitem integrá-los 

no mesmo mundo cultural atlântico, do complexo megalítico europeu. 

Todavia, na gruta de Porto Badisco (Sul de Itália) existem, entre 

outra iconografia de carácter esquemático, pelo menos duas figurações de 

báculos, formando par (Graziosi, 1980, est. 70b, quadro XIX), aspecto 

pelo menos detectado em duas das rochas do Vale do Tejo (SS 221.10.11 

e CAL 27). 

Será que alguns enterramentos efectuados nos dólmenes 

portugueses eram acompanhados por pares de báculos? Ou será que estes 

se associariam a outro importante artefacto de prestígio que é a alabarda 

de sílex e que quase sempre surge nos mesmos contextos? Por ora os 

dados disponíveis não permitem responder cabalmente as estas questões. 

Todavia, aquela associação encontra-se representada no sepulcro de 

Martins Afonso (Salvaterra), com um báculo e uma alabarda, na Anta 

Grande da Comenda da Igreja (Montemor-o-Novo) e nos três báculos e 

três alabardas do sepulcro dos arredores de Coruche, no Vale do Sorraia 

(Vicente, Andrade e Dias, 1974), entre outros casos. 

Reconhecem-se representações de báculos, pintados em abrigos 

do Sul de Península Ibérica, dos dois tipos mencionados, surgindo por 

vezes de igual modo em pares ou em panóplias, designadamente em El 

Estanislado (Badajoz), La Silla (Badajoz), La Cimbarra (Jaén), Cueva del 

Medíodia (Múrcia), Pilones (Rio Palmonas), Palmonas II, encontrando-

se associadas à figura antropomórfica em La Tabernera (Sierra Morena), 

Pilones e Peñon Amarillo (Sierra Morena) (Breuil, 1933; 1933a; 1935; 

Gomes, 1997, p. 30). 

Báculos em forma de ponto de interrogação 

São pelo menos três exemplares que mostram esta variante formal         

(F 15.7; F 155.151; F 11.5), existindo um quarto, segurado pela mão de 

antropomorfo esquemático, na rocha 130 de São Simão. Ela é conhecida 

na arte megalítica alentejana e nas pinturas dos abrigos do Sul da 

Península Ibérica. Conforme o nome proposto indica, trata-se de 

representações com cabo recto e a extremidade distal descrevendo 

curvatura larga, por vezes correspondendo a ¾ de circunferência 

Aquela encontra-se figurada no menir da Herdade das Vidigueiras 

(Gomes, 1997d, pp. 23, 24, 30), sugerindo representar artefacto pouco 

espesso, podemos mesmo dizer esguio, com a curvatura distal muito 

aberta e longa, correspondendo a metade da sua altura total. O volume 

mesial não é rectilíneo, distinguindo-se bem o volume proximal, embora 

curto em relação aos restantes báculos. Encontra-se associado a pequeno 

círculo e a linha ondulada. 

A forma definida é muito semelhante ao do objecto que ostenta, 

segurado pela mão esquerda o antropomorfo esquemático de rocha 130 

de São Simão.  

O báculo da rocha 11 de Fratel insere-se em painel onde se 

reconhecem antropomorfo e zoomorfos esquemáticos, entre os quais dois 

bucrânios. 

As gravuras referidas podem ser atribuídas ao Neolítico Final, 

conforme deixam pressupor as suas características estilísticas, integradas 

em evolução coerente, como os paralelos com os bucrânios, bem datados, 

do santuário exterior do Escoural (Montemor-o-Novo) (Gomes, 1983a,  

p. 280; 1989, p. 63; 1991, pp. 19, 27, 56; 1997d, p. 31). 
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Também figura antropomórfica esquemática, sugerindo 

movimento, do abrigo de La Fuente de los Molinos (Almería), no Sul da 

Península Ibérica, segura na mão esquerda enorme báculo, com a mesma 

forma dos que temos vindo a enunciar, parecendo correr em torno de uma 

outra acéfala, situada junto de representação solar, associada a linha 

ondulada, composição cuja iconografia indica período tardo-neolítico ou 

da Idade do Cobre (Breuil, 1935, est. XV). Outra pintura da Cueva de 

Los Letreros (Vélez Blanco, Almería), da mesma região, mostra 

antropomorfo itifálico, segurando dois báculos ou foices, com estranho 

adereço fitomórfico que parece brotar-lhe da cabeça. Esta representação, 

talvez de divindade ligada à vegetação, como sugerem a iconografia e 

alguns paralelos orientais, encontra-se sob figuração solar (Breuil, 1935, 

est. IX; Gomes, 1983, p. 396; 1997d, p. 31).  

A associação do báculo do menir das Vidigueiras a pequeno 

círculo, possível representação solar, repete-se nos menires 37 do 

cromeleque do Xarez e no menir 31 do cromeleque da Portela de Mogos 

(Gomes, 1983, p. 396; 1997d, p. 31). Aliás, pode atribuir-se idêntica 

conotação solar não só a algumas decorações gravadas, com dentes-de-

lobo, dispostos longitudinalmente nos bordos de alguns báculos de xisto, 

como à crista recortada com aqueles mesmos elementos que exibe o 

magnífico exemplar procedente do dólmen da Herdade das Antas 

(Montemor-o-Novo).  

No Alto Alentejo conhecem-se imagens afins das que temos 

vindo a mencionar, nos menires do Monte dos Almendres, Bulhoa, 

monumento 1 dos Perdigões ou nas estelas-menir do Monte da Ribeira 

(duas representações) e do Barrocal, pertencendo os quatro últimos 

monólitos ao concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O báculo do menir da Bulhoa é de pequena dimensão e do tipo 

em bengala, mas a extremidade distal quase não enrola. Ocupa posição 

lateral, na área mesial de uma das faces do monólito, e está envolvido por 

largas bandas de linhas onduladas em relevo.  

Os báculos constituem artefactos ideotécnicos, simbolizando 

racionalizações ideológicas e surgem dispostos na vertical, podendo 

mostrar a extremidade distal voltada para a direita ou para a esquerda. 

Os enormes báculos figurados no menir 37 do cromeleque do 

Xarez, no menir 31 da Portela de Mogos, como no da Herdade das 

Vidigueiras, constituíam símbolos que ajudavam a antropomorfizar 

aqueles suportes, sendo aparentes e facilmente reconhecidos. É possível 

que estejamos perante a representação de divindade, masculina e com 

conotações solares, ligada ao culto dos antepassados, integrando rituais 

públicos, ainda durante o Neolítico Médio ou nos inícios do Neolítico 

Final. Trata-se de objectos que, para além da sua utilização tradicional, se 

converteram em “símbolos dos laços de dominação” (Barceló, 2000,      

p. 192). 

Os grupos de báculos e de outros artefactos, gravados ou 

pintados, ilustram a sua acumulação como bens de prestígio, cuja procura 

e posse importa à representação do poder, individual ou colectivo.  

A multiplicação da representação de um tipo de arma ou de 

adereços sobre estelas antropomórficas, como acontece no Valcamónica, 

Valtellina e Alto Adige, com machados, punhais ou pendentes em dupla 

espiral, por exemplo, deve relacionar-se com o poder da identidade 

figurada, talvez conceptualizada com vários membros, tal como é próprio 

de divindades dos panteões védico ou hindu (Anati, 1990, pp. 21, 23,    

fig. 9). 

Para J. L’Helgouac’h (1997, pp. 40, 46) os báculos duplos ou 

múltiplos, observados do megalitismo bretão, tal como imagens de 

machados e de outros símbolos, expressariam o redobrar da eficácia de 

tais elementos, mas também o grande poder e, até, as diferentes 

personalidades das entidades que tais atributos ajudavam a figurar. 

Tratar-se-ia do prodígio da multiplicação de funções ou de dons 

(Baltrusaitis, 1955, pp. 197-200). 
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A larga difusão, embora com variantes, dos símbolos de prestígio, 

entre as sociedades neolíticas deve poder relacionar-se com o 

desenvolvimento da interacção social, através da religião, de formas 

elementares de comércio ou de conflitos, conduzindo a maior coesão 

social dos grupos e à similitude das expressões simbólicas (Barceló, 

2000, p. 195). 

Os báculos podem, pois, ser interpretados como atributos de 

divindade, talvez conotada com a agricultura e sobretudo com a 

pastorícia, mas são também símbolos de poder, preferencialmente do 

âmbito masculino, talvez relacionados com os antepassados, quiçá 

sucessivamente herdados por aqueles. 

O báculo, tal cajado de xamã, pode constituir metáfora do 

caminho para o mundo sobrenatural, dado ajudar àquela jornada. Entre os 

Buryat, da Sibéria, tais cajados possuíam cabeça de cavalo, animal 

considerado psicopompo (Lommel, 1967, p. 69). 

Reflexos da sua importância simbólica encontram-se nos báculos 

episcopais ou no facto de se inumarem, durante a Idade Média, pessoas 

com báculos, tendo em vista as almas daquelas obterem ajuda na 

passagem pelo Purgatório. E no Psalmo 22, ou de David, do Velho 

Testamento, diz-se: “Pois, ainda quando andar no meio da sombra da 

morte, não temerei males, porquanto tu estás comigo; a tua vara e o teu 

báculo, eles me consolarão”. 

 

VII.3.4. ZAGAIAS, ARCOS E FLECHAS 

As zagaias de osso ou chifre, lançadas por propulsor, a primeira máquina 

inventada pelo homem, conforme lhe chamou A. Leroi-Gourhan, na 

esteira do que M. Mauss (1972, pp. 37, 38, 40) havia dito para tais armas 

e para os arcos, são bem conhecidas nos contextos materiais do 

Paleolítico Superior e, em particular, de Portugal (Cardoso e Gomes, 

1994). 

Corça, que classificámos no Epipaleolítico, da rocha 453 de 

Fratel, apresenta corpo totalmente preenchido por picotados e, gravados 

por abrasão, três fusiformes que interpretamos como zagaias. Outras 

destas possíveis representações de armas encontram-se figuradas, 

normalmente constituindo conjuntos, em diversas rochas do Vale do Tejo. 

Pequeno caprino, de estilo estilizado dinâmico, da rocha 233 de 

São Simão, apresenta, cravado no dorso, na direcção do coração, o que 

poderá corresponder a flecha, provocando-lhe a contracção do 

movimento e a torsão instintiva da cabeça, na direcção do agressor. 

Os exemplares de armas cravadas em animais, tanto no caso do 

Cachão do Algarve (CAL 56), como de São Simão (SS 233), como, 

ainda, de Fratel (F 453), mostram aquelas em posição próximo da 

vertical, sobre o dorso, sugerindo querer atingir a coluna vertebral e, 

talvez, o coração ou os pulmões. Pinturas e gravuras em forma de flecha, 

na arte paleolítica europeia e designadamente de Lascaux, apresentam 

aquelas posições (Glory, 1968, p. 53), o mesmo acontecendo na arte 

levantina, conforme ilustram pinturas de La Araña (Valência) 

(Hernández-Pacheco, 1924, pp. 81, 98, 99, figs 28, 44), Racó de Nando 

(Castellón) ou de Ulldecona (Tarragona) (Beltrán, 1979, pp. 29, 70). 

Os arcos constituíram a partir dos primeiros tempos holocénicos 

ou, quiçá, ainda durante o Paleolítico Superior, imprescindíveis armas de 

caça e de defesa, cuja importância prática depressa conduziria a 

tornaram-se símbolos de carácter espiritual, ideológico e social, capazes 

de conferirem prestígio a arqueiros exímios, tanto ligados à actividade 

cinegética como guerreira.  

A. Leroi-Gourhan (1973, p. 64) classificou os arcos, a partir da 

sua construção, em arcos simples, quando constituídos por uma só peça 

de madeira, e compósitos quando reúnem vários elementos, podendo ser 

elaborados em diversas matérias-primas, definindo, em relação às formas 

que apresentam estas armas três tipos: regular, com uma curvatura, semi-

reflexa, se algo contra-curvada, e reflexa, ao mostrar três curvaturas. 
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Embora se possa deduzir a presença de arcos a partir do 

Solutrense Superior, quando surgem as pequenas armaduras triangulares 

com pedúnculo lateral (à cran), ditas de tipo cantábrico, as pontas 

triangulares com pedúnculo central e aletas, de tipo El Parpalló ou 

levantino, ou as armaduras microlíticas magdalenenses, na Europa os 

primeiros projécteis com armaduras líticas e longas hastes de madeira de 

que se conservam testemunhos, surgiram na cultura Hamburgense, no 

Norte da Alemanha, durante os finais do Plistocénico e na transição para 

o Holocénico. Todavia, os mais antigos restos de arcos conservaram-se 

no contexto mesolítico de Holmegaard IV, na ilha dinamarquesa de 

Zealand, correspondendo a episódio climático dos finais do Período 

Boreal (ca 6.000 a.C.), mostrando 1,50 m a 1,80 m de altura. 

Arco, ao que parece inacabado, mas acompanhado por aljava 

contendo flechas, era transportado pelo homem de Hanslabjoch nos 

Alpes, datado da Idade do Cobre (ca 3350-3100 a.C.). Aquela arma foi 

talhada em madeira de teixo (Taxus baccata L.) e media 1,82 m de altura 

(Spindler, 1996, p. 103). São mais recentes os exemplares de arcos 

longos encontrados em Inglaterra, em Ashcott Heath e Heare Heath, no 

Somerset, datados por 14C, respectivamente, em 2665 ± 120 a.C. (Q 

598) e 2690 ± 120 a.C. (Q 646), cronologia que calibrada indica o quarto 

milénio a.C. 

Os arcos procedentes das Ilhas Britânicas e do Norte da Europa 

foram maioritariamente produzidos em madeira de teixo (Taxus baccata 

L.), espécie que muito se desenvolveu com o reaquecimento climático 

ocorrido durante os primeiros tempos holocénicos. O cabo do machado, 

com lâmina de cobre, do homem de Hanslabjoch era de teixo, enquanto 

as flechas foram construídas com madeira de noveleiro (Viburnum 

lautana) (Spindler, 1996, pp. 104, 148). O pinho e o ulmo foram outras 

madeiras usadas, tanto para arcos como para as flechas (Clark, 1963, pp. 

51, 57, 62, 63). Os arcos, de pequenas dimensões, como o da rocha 39A 

do Alagadouro, encontram-se figurados em pinturas de Çatal Hüyük, 

onde integram cenas de caça, datando dos VII e VI milénios a.C. 

(Mellaart, 1967, ests 54, 57, 61). 

E. Ripoll Perelló (1968, pp. 173, 174) calculou em 1,50 m a altura 

para os arcos semi-reflexos, ou compósitos de tripla curvatura, e em   

0,50 m a altura dos arcos reflexos ou simples, da arte levantina 

(Minateda), onde foram a arma mais figurada, ali usada por caçadores e 

guerreiros. 

Com os arcos de pequenas dimensões é possível alcançar alvos 

situados entre 30 m e 50 m e com os arcos longos atingir, com precisão, 

90 m, mas podendo chegar-se aos 180 m. 

Conhecem-se, na arte do Vale do Tejo, pelo menos três 

representações de arcos, sempre associadas a figuras antropomórficas, 

aspecto que constitui um dos melhores critérios para a identificação de 

tais armas, devido à singeleza das suas imagens. 

Uma daquelas, a mais longa, na rocha 150A de Fratel, aproveita 

fissura do suporte, embora mostre alguns picotados, é arqueada e está 

agarrada pela mão esquerda do arqueiro, figurado em corrida. Este  
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integra cena onde participa antropomorfo acéfalo e sem braços, tal como 

cão, sugerindo aspecto ritual que se conservaria no mito de Actéon. 

As duas outras imagens de arcos são suportadas pela mão direita 

de quem as ostenta. Uma mostra arco longo e curvo, com a altura do 

antropomorfo e, a outra, arco pequeno e figurado através de linha quase 

vertical, apenas dobrada nas extremidades (LB 38 e AL 39A). 

Em nenhum dos exemplares referidos foi representada a corda. 

Este aspecto é igualmente comum às imagens de arcos das pinturas 

esquemáticas peninsulares, enquanto na arte levantina, nas fases mais 

antigas, surgem arcos mais longos e encurvados, em que as cordas 

também nem sempre foram figuradas (Acosta, 1968, pp. 152-154, 169, 

figs 48, 49, 57; Beltrán, 1968, p. 52). 

Na arte rupestre portuguesa identificaram-se representações de 

arcos, designadamente no abrigo 3 da Faia, no Vale do Côa, onde se 

associa a personagem, de corpo e membros muito alongados, pintada de 

cor vermelha escura. O arco está segurado pela mão direita e é de tipo 

longo (Baptista, 1999, p. 158). Outros exemplares podem ser observados 

na arte megalítica da Região de Viseu. São imagens de arcos, com 

pequenas dimensões, existentes em pinturas dos esteios da Orca dos 

Juncais e Lubagueira 4, onde são usados por antropomorfos em cenas de 

carácter cinegético (Twohig, 1981, figs 39, 45). 

O alto significado simbólico dos arcos, talvez com conotação 

relativa ao género e estatuto dos indivíduos que os utilizavam, encontra-

se, durante o Neolítico e o Calcolítico, bem testemunhado através das 

enormes quantidades de armaduras de flecha procedentes de sepulturas 

individuais e sobretudo “colectivas”. 

Pelo menos dois arcos, ao que parece de pequenas dimensões, 

foram representados em estelas funerárias, da Idade do Bronze Médio do 

Sul de Portugal, classificadas no nosso sub-tipo I B e cuja cronologia 

pode ser situada entre 1.400-1.300 a.C. (Gomes, 1994, pp. 120, 121). 

Também a estela com guerreiro heroicizado de Longroiva (Meda), 

mostra longo arco associado a alabarda e a escudo, sendo datável na 

Idade do Bronze Inicial (Almagro Basch, 1966, pp. 108, 109; Gomes e 
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Monteiro, 1976-77, p. 319). Outros arcos encontraram-se gravados em 

estelas da Idade do Bronze Final do Sudoeste Peninsular, designadamente 

na de São Martinho II (Castelo Branco) (Gomes e Monteiro, 1976-77, p. 

312), demonstrando a larga utilização gráfica e simbólica desta arma. 

O arco foi, com a lira, atributo do deus Apólo, representando a 

destreza, a calma, a serenidade e a concentração espiritual, tendo 

Heráclito escrito que “a harmonia é o resultado de uma tensão entre 

contrários, como aquela do arco e da lira” (Eliade, 1976, p. 287). 

O. T. Mason (1894, p. 638), que estudou a importância do arco 

entre as sociedades indígenas norteamericanas, tanto na caça como nas 

actividades xamãnicas, deixou-nos o seguinte depoimento: “'os tempos 

antigos não houve outra arma à qual um ser humano pudesse oferecer 

tanto de si próprio – as suas mãos, os seus olhos, a totalidade do seu 

pensamento, e o corpo”. 

 

VII.3.5. PU,HAIS E ESPADAS 

Trata-se de armas metálicas providas de empunhadura e de lâmina, com 

duplo gume e, em geral, simétrico. 

A distinção entre punhais e espadas, e entre espadas curtas e 

longas, deve-se, em termos morfológicos, a diferentes aspectos, embora 

seja essencial o comprimento das lâminas respectivas. 

Podemos determinar tais formas a partir da relação entre o 

comprimento das lâminas e o das empunhaduras. Assim, ao dividirmos 

aquela primeira medida pela segunda obtém-se um coeficiente. Este 

quando for igual ou menor de 3 corresponde a punhal, quando situado 

entre 3 e 5 estamos perante espada curta e quando for maior que 5 trata-

se de espada (Chenorkian, 1988, pp. 138, 145). 

Reconheceu-se punhal, na rocha 153 de Fratel, espada 

aparentemente isolada, em superfície de Ficalho (FIC 16E), dois 

exemplares em Gardete (G 27), dois outros associados e constituindo par 

no Cachão do Algarve (CAL 53), tal como antropomorfo da rocha 1 de 

Fratel que mostra figuração de espada atravessada à cintura.  

O punhal da rocha 153 de Fratel, medindo 0,105 m de 

comprimento, encontra-se junto do que parece ser a imagem de lâmina de 

machado de bronze, com gume algo arqueado. 

Aquele apresenta lâmina curta e larga, de contorno triangular, tal 

como empunhadura pequena, sugerindo protótipos em armas daquele 

tipo, produzidas em cobre, dos finais do Calcolítico ou da Idade do 

Bronze Antigo, cronologia que também corresponde à forma da possível 

lâmina de machado a que se associa. 

O tamanho com que foi representado o punhal pode traduzir a sua 

dimensão real, pois conhecem-se numerosos pequenos punhais, tanto em 

contextos calcolíticos como dos primeiros tempos da Idade do Bronze. 

Na rocha 27 de Gardete, observa-se lâmina de punhal, gravada na 

vertical, com a extremidade distal dirigida para cima, mostrando forma 

larga, de bordos convergentes, possuindo a extremidade distal 

arredondada e a proximal apresentando estreitamento, que serviria para 

fixação, através de rebitagem, à empunhadura. Mede 0,220 m de 

comprimento e 0,060 m de largura, no terço proximal, o que pode, uma 

vez mais, corresponder às dimensões reais da arma.  

A cerca de 0,900 m de distância daquela figuração encontra-se 

outra, disposta na vertical mas com a extremidade distal voltada para 

baixo, parcialmente amputada devido a fractura do suporte, indicando 

representar arma semelhante, embora de maiores dimensões, dado que a 

parte conservada, pertencente às porções mesial e distal da lâmina, mede 

0,250 m de comprimento e 0,080 m de largura máxima. 

Uma espada curta foi gravada, com pequenos negativos e 

constituindo linhas algo difusas, em rocha de Ficalho (FIC 16E.1). 

Oferece lâmina de bordos convergentes e empunhadura com terminal, ou  
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pomo, circular, características que muito a aproxima das representações 

de espadas patentes em algumas estelas da Idade do Bronze Médio do 

Sul de Portugal, denominadas de tipo alentejano ou de tipo I, para melhor 

as distinguir de monumentos afins, mas da Idade do Bronze Final, 

conhecidos como estelas estremenhas ou do tipo II. 

Tais espadas, possuindo lâmina por vezes larga e empunhadura 

possivelmente maciça, ocorrem nos sub-tipos B e C, que definimos para 

as estelas mencionadas, onde acompanham alabardas, de pequenas 

folhas, estreitas e afiladas, de tipo Montejícar ou mediterrânico, e 

machados de bronze com encabamento vertical ou de alvado oval, do 

tipo sículo (Cassibile ou Modica), mas também com paralelos nas 

Cíclades (Amorgos) (1600-1400 a.C.), reafirmando influências 

mediterrâneas, podendo ser datadas no Sudoeste Peninsular entre      

1600 a.C. e 1200 a.C. (Gomes, 2006a, pp. 57, 60). 

Na rocha 53 do Cachão do Algarve observa-se par de espadas, 

dispostas em paralelo, associando-se uma de modelo pistiliforme, com a 

lâmina mais larga no terço distal, a exemplar que teria bordos paralelos, 

talvez com a extremidade do tipo em língua de carpa, ambas da Idade do 

Bronze Final (CAL 53.1, 2). Os seus comprimentos, respectivamente 

0,550 m e 0,540 m, são algo menores que as medidas normalmente 

apresentadas pelos seus possíveis protótipos (0,650 m a 0,750 m), 

encontrando-se representações semelhantes nas estelas funerárias do tipo 

II ou estremenho, designadamente nos seus sub-tipos A e B, atribuídos a 

período situado entre 1300/1200 e 900 a.C. (Silva e Gomes, 1992,        

pp. 115, 246). 

Uma das armas referidas apresenta pomo circular, de 

empunhadura possivelmente maciça e solidária com a lâmina, enquanto a 

outra mostra empunhadura em lingueta, com pequena guarda, sendo 

muito semelhante a espadas de Huelva ou de Safára (Moura). 

A representação de um par de espadas deve, quanto a nós, ser 

posta em paralelo com o aparecimento de dois pares de espadas de 

bronze, um nos arredores de Évora e outro em Safára (Moura), 

correspondendo a deposições rituais ou a conjuntos votivos, de duas 

armas idênticas, que podem ou não ser provenientes da mesma oficina, 

mas constituindo aspecto que se repete em outros pontos da Europa. 

Aliás, duas espades pistiliformes faziam parte do pequeno conjunto de 

artefactos da Idade do Bronze Final encontrado aquando da construção 

da barragem de Santa Luzia (Pampilhosa da Serra), junto à ribeira da 

Pampilhosa. 

Também no sítio das Fontes Grandes (Lagoa, Algarve), no rio 

Arade, foram descobertas duas lâminas de grandes machados planos de 

bronze, com largo gume arqueado, junto de manancial e que, igualmente, 

sugerem ter constituído depósito de carácter ritual (Veiga, 1891, p. 270; 
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Silva e Gomes, 1992, p. 120; Gomes, Cardoso e Alves, 1995, pp. 20, 34, 

fig. 7; Gomes, 2001, p. 80). Igualmente as duas alabardas de Abreiro 

(Mirandela) jaziam juntas sob penedo próximo de linha de água, tendo 

surgido outros pares de alabardas em Carrapatas e dois pares de armas 

idênticas em Vale Benfeito, na mesma região transmontana (Bártholo, 

1959; Sanches, 1995). 

Na vizinha Espanha foram descobertos pares de espadas, da 

Idade do Bronze Final, em Santa Maria de Oleiros, Salvaterra 

(Pontevedra), Sigüenza (Guadalajara), Catoira (Pontevedra), rio Ulla 

(Catoira) e no rio Genil (Herrera, Sevilha), ao que parece constituindo 

deposições fluviais de carácter ritual (Meijide Cameselle, 1988, pp. 86, 

87; Silva e Gomes, 1992, pp. 120, 249; Gabaldón Martínez, 2004, p. 22). 

Na rocha 1 de Fratel, uma das poucas superfícies verticais 

gravadas e com contorno estelar, dirigida para nascente, observava-se, 

quase no topo, representação antropomórfica, com enorme cabeça, onde 

se identifica a face com olhos, nariz e sobrancelhas, de corpo estilizado 

bitriangular, pernas cruzadas, mostrando os braços flectidos e semi-

erguidos, com as mãos esticadas, na chamada posição do orante ou 

recebendo as forças cósmicas. Presa à cintura identifica-se longa espada, 

com empunhadura destacada. 

Trata-se de imagem, cujas características registam 

comportamento ritual muito impressivo, onde se destacam a posição dos 

membros superiores levantados em direcção ao Céu, gesto ritual que, na 

Grécia Antiga, era dirigido às divindades olímpicas ou astrais, e os 

inferiores cruzados, conforme acontece em estados de transe ou de 

consciência alterada (Lewis-Williams, 2002, p. 106, fig.5. 8). A ausência 

de boca simboliza o silêncio ritual, a iniciação e a dimensão sobrenatural. 

Detectámos paralelos para esta figura, tanto na estela funerária, da Idade 

do Bronze Final, da Figueira (Vila do Bispo, Algarve), com posição e 

rasgos anatómicos afins, designadamente sem boca e com corpo de 

forma bitriangular, como na sua congénere de Monte Blanco (Badajoz), 

também exibindo os braços semierguidos, providos de grandes mãos bem 

abertas e voltadas para cima, possuindo, igualmente, longa espada 

pistiliforme à cintura e em posição horizontal (Gomes, 1990a, pp. 68, 69, 

fig.7; 2001, pp. 78, 80, 81, fig. 13). 

Aqueles monumentos eram destinados a glorificar e a exaltar 

líderes político-militares ou príncipe-guerreiros, heroicizados e 

representados idealizados, à maneira dos smiting gods ou dos deuses 

ameaçadores próximo-orientais, como o sírio Reshef, o tírio Melkart, o 

sírio-mesopotâmio Hadad ou o hurrita Teshub (Gomes, 1990a, pp. 79, 95, 

100; 2001, pp. 78, 80, 81, fig.13). 

A heroicização e a estruturação religiosa que aproxima os homens 

das divindades, através do culto dos antepassados, constituem 

conceptualizações que legitimizam o poder e, no caso das sociedades    

do Sudoeste Peninsular, proporcionaram a sua transformação em proto-

estados (Gomes, 1990a, pp. 79-82; Godelier, 1998, pp. 17-20). 

A heroicização de Fratel pode corresponder, tal estela, a local 

onde foram depositados ou lançados ao rio as cinzas do indivíduo nela 

figurado, conforme ritual registado por Virgílio e a que já fizemos 

referência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 – Estela da Figueira (Vila do Bispo); 

2 – Estela de Monte Blanco (Badajoz) 
(seg. J. M. Blázquez, 1987, p. 485). 
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As figurações descritas centram programas iconográficos que 

correspondem a discursos sócio-religiosos, onde personagens, em geral 

com grandes dimensões, se associam a armas e à simbologia solar. Este 

reportório emergiu, no Ocidente Peninsular, a partir do Calcolítico, 

renovando-se durante a Idade do Bronze Final, nomeadamente com as 

estelas funerárias mais tardias daquele período, conotadas com o 

importante papel político-militar e religioso desempenhado por alguns 

líderes heroicizados, no contexto da complexificação económica e social 

então ocorrida, que daria origem às sociedades proto-estatais (Gomes, 

1990a, p. 82). 

Os punhais de cobre calcolíticos e da Idade do Bronze, dado a sua 

fragilidade e pouca eficiência prática, necessitando-se de grande 

proximidade física com o inimigo para poderem ser utilizados, devem 

ser, sobretudo, interpretados como armas de aparato ou de prestígio, 

decorrente da matéria-prima em que eram produzidos, designadamente 

da sua raridade, cor avermelhada e brilhante. Outra hipótese respeita ao 

seu uso como armas sacrificiais e símbolo de estatuto religioso (Skak-

Nîelsen, 2009). 

 

VII.3.6. ALABARDAS 

São armas de haste, possuindo lâmina triangular, lítica ou metálica, 

encabada ortogonalmente. A sua função é perfurar e cortar, ampliando o 

comprimento do cabo a força aplicada pelo braço humano. Lâminas 

encabadas, utilizadas fazendo ângulo agudo com o cabo, ofereciam maior 

resistência e melhor capacidade de penetração (Briard, 1965, p. 65). 

Estas armas, talhadas em sílex, são conhecidas em contextos 

funerários do Neolítico Final e, mais raramente, do Calcolítico, da 

fachada atlântica da Península Ibérica. Utilizam, em geral, sílex de cores 

claras e mostram acentuado polimorfismo, morfológico e técnico, dado 

que algumas, em forma de triângulo isósceles, o comprimento é igual ou 

pouco maior que a largura da base e em outras aquele pode chegar a ter 

mais de três vezes a dimensão da largura máxima. Por outro lado, varia a 

forma da base destas armas, ou seja, a zona de fixação, desde aquelas que 

a apresentam recta, a outras que a têm convexa, conhecendo-se 

exemplares com uma ou duas pequenas escotaduras ou bicôncavos e 

outros, ainda, com protuberância basal, mais ou menos acentuada. 

Igualmente os bordos variam, desde os rectos aos arqueados, que 

oferecem aspecto cordiforme a estas armas. É ainda distinto o 

afeiçoamento e os retoques, encontrando-se desde alabardas totalmente 

lascadas e mais ou menos retocadas nos bordos, a outras em que apenas 

foi lascado o bordo, oferecendo as zonas centrais, de ambas faces, 

polidas. 

E. Jalhay (1947), a quem se deve estudo pioneiro sobre estas 

armas, colocou a hipótese, devido à matéria-prima em que foram 

produzidas, tal como a aspectos formais e técnicos, de grande parte delas 

terem a mesma origem, um grande centro de produção, possivelmente na 

Estremadura, onde o sílex abunda e existe maior número de exemplares. 

O vale do rio Tejo teria constituído, ainda segundo o mesmo autor, a 

principal via de expansão das alabardas líticas, aspecto que a cartografia 

da distribuição daquelas parece dar crédito. Os dois exemplares mais 

setentrionais são os procedentes da serra do Brunheiro, no concelho de 

Chaves (Cardoso, 2008). 

As alabadas líticas raramente oferecem a forma de triângulo, em 

que o comprimento é semelhante à largura da base, existindo apenas um 

exemplar em que aquela primeira medida é o triplo da segunda, ou seja, 

de aspecto muito longo. 

As alabardas metálicas têm possíveis origens em armas 

congéneres providas de lâmina de sílex, do Neolítico Final, constituindo, 

tanto umas como as outras, armas concebidas e desenhadas para o 

combate, não correspondendo a adaptação de forma já existente. Trata-se, 

pois,  de  armas  usadas  em  confrontos  corpo  a  corpo  e  também  com  
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origem jazida comp. (m) larg. (m) comp./larg. esp. (m) concelho 

Brunheiro ? 0,219 0,105 2,08 0,020 Chaves 

Brunheiro ? 0,094* 0,094 ? 0,020 Chaves 

São Gens 1 dólmen 0,210* 0,096 2,18 0,016 Nisa 

Vidais 1 dólmen 0,120 0,060 2,00 0,010 Castelo de Vide 

Boudanha dólmen 0,206 0,114 1,80 0,012 Monforte 

São Brissos 6 dólmen 0,130 0,076 1,71 0,010 Mora 

Anta Gr. da Comenda dólmen 0,096 0,072 1,33 0,008 Montemor-o-Novo 

Brotas dólmen 0,100 0,072 1,38 0,008 Montemor-o-Novo 

Martim Afonso dólmen 0,110 0,068 1,61 0,006 Salvaterra de Magos 

Cartucha dólmen ? 0,165 0,070 2,35 0,006 Coruche 

Coruche dólmen ? 0,101 0,069 1,46 0,003 Coruche 

Cabeço da Arruda 1 hipogeu 0,106 0,072 1,47 0,008 Torres Vedras 

Serra das Mutelas tholos 0,110 0,098 1,12 0,012 Torres Vedras 

Casaínhos dólmen 0,180 0,100 1,80 0,012 Loures 

Casaínhos dólmen 0,162 0,120 1,35 0,008 Loures 

Casaínhos dólmen 0,134 0,124 1,08 0,012 Loures 

Folha das Barradas hipogeu 0,174 0,066 2,63 0,014 Sintra 

Monte Abraão dólmen 0,167 0,080 2,08 0,016 Amadora 

Aljezur hipogeu 0,090 0,074 1,21 0,006 Aljezur 

Barba Pouca ? 0,250 0,125 2,00 0,013 Mação 

Montiraz ? 0,150 0,072 2,08 ? Casével 

Casa da Moura gruta 0,141 0,084 1,67 0,009 Peniche 

Estria dólmen 0,220 0,072 3,05 0,006 Amadora 

Carvalhal gruta 0,150 0,050 3,00 ? Alcobaça 

Carvalhal gruta 0,093 0,048 1,93 ? Alcobaça 

Medelim dólmen 0,076 0,040 1,90 0,007 Idanha-a-Nova 

Palheiros dólmen 0,125 0,044 2,84 ? Nelas 

Marcela tholos 0,093 0,053 1,75 ? Vª Real S. António 

Marcela tholos 0,081 0,050 1,62 ? Vª Real S. António 

Portimão ? 0,097 0,063 1,53 ? Portimão 

Cast. V. Caratão povoado 0,140 0,130 1,07 0,010 Mação 

Furadouro gruta 0,104 0,078 1,33 0,006 Óbidos 

Cab. da Ministra gruta 0,072 0,051 1,41 ? Alcobaça 

Cab. da Ministra gruta 0,100 0,046 2,17 ? Alcobaça 

Vale do Touro grutas 0,062 0,043 1,44 ? Alcobaça 

Cova da Moura gruta 0,108 0,080 1,35 0,005 Torres Vedras 

Orca dos Castenairos dólmen 0,154 0,108 1,42 0,018 Vila Nova de Paiva 

Orca do Tanque dólmen 0,130 0,120 1,08 0,010 Vila Nova de Paiva 

Anta da Cabecinha dólmen 0,330 0,120 2,75 0,012 Figueira da Foz 

Arganil dólmen 0,270 0,162 1,66 0,018 Arganil 

Arganil dólmen 0,190 0,086 2,20 0,022 Arganil 

Arganil dólmen 0,220 0,100 2,20 0,018 Arganil 

Alabardas líticas, encontradas em Portugal (*fracturada, dimensão aprox.). 

função ritual ou de prestígio. O seu carácter simbólico, conotado com o 

poder político-militar, encontra-se denunciado tanto pelas suas 

deposições em sepulturas, como através das representações em estelas 

funerárias e na arte rupestre, o que não anula a sua utilização prática, 

antes pelo contrário, tal aspecto deve reforçar aquela função.As armas 

que temos vindo a referir reflectem mundo guerreiro ou marcial, 

eminentemente masculino, que integrava jóias, cavalos e o consumo de 

álcool. Apesar da sua extrema funcionalidade e enorme eficácia, a 

alabarda, de cabo curto ou comprido, será substituída, no equipamento 

bélico, durante a Idade do Bronze Final, pela lança, talvez devido à maior 

utilização do cavalo e de carros de combate então ocorrida (O`Flaherty, 

2007). 

As alabardas são talvez as armas mais paradigmáticas da Idade do 

Bronze Inicial da Europa Atlântica (2200-1800 a.C.), surgindo no 

território actualmente português na Idade do Bronze Antigo, sendo 

conhecidas sobretudo nas regiões setentrionais e, portanto, integradas na 

difusão referida, e durante a Idade do Bronze Médio, nas regiões 

meridionais, onde além de se registar a presença das suas lâminas 

metálicas, também as encontramos figuradas em estelas funerárias       

(ca 1600-1200 a.C.), conhecidas como alentejanas ou do tipo I, e a que 

acima tivemos oportunidade de mencionar. 

Na arte do Vale do Tejo identificaram-se, claramente, a partir da 

forma e dimensões das lâminas, dois tipos de alabardas: umas curtas e 

largas e outras estreitas e compridas. 

Aquelas primeiras podem corresponder a alabardas líticas, 

representadas pelos exemplares F 39E.7, que se associa a esteliforme,     

F 66.25 e, talvez, F 724.8. Contudo não devemos excluir a hipótese de 

alguma delas reproduzir alabarda considerada do tipo atlântico, 

transmontano ou de Carrapatas, como as denominou H. Schubart (1973). 

Aquelas encontrariam protótipos nos exemplares de Carrapatas 

(2), do Alto de Pereiras (1), Vale Benfeito (4) e  Abreiro (2),  em  Trás-os- 
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Montes Oriental, ou de Fariza (1), em Zamora, e da Serra das Baútas (1) 

(Amadora), na Península de Lisboa. Mostram contorno de forma sub-

triangular, são largas, possuindo bordos ligeiramente arqueados e não 

raro biselados, demarcados por uma ou duas incisões. A extremidade 

proximal é convexa. São espessas, oferecem forte nervura central e três 

orifícios para fixação, por rebitagem, ao cabo. Este seria não muito longo. 

Foram todas elas produzidas em cobre arsenical, por vezes com 

percentagens vestigiais de prata (Bártholo, 1959; Plaza e Santos,      

1984-85, p. 255; Sanches, 1995). 

São semelhantes ao exemplar figurado na estela com guerreiro da 

Longroiva (Meda, Guarda), ou aos patentes no ídolo-estela de Hérnan 

Pérez IV (Cáceres) e Tabuyo del Monte (Léon), onde acompanha espada 

curta (ca 0,500m), tal como a ocorrências britânicas e irlandesas, 

indicando a sua difusão atlântica e que terá alcançado o Atlas Marroquino 

(Malhomme, 1958-59; Chenorkian, 1988, p. 149, fig. 38 – 5, 7); Bueno 

Ramírez, Balbín Behrmann e Barroso Bermejo, 2005). 

Ao que parece, devido às suas pequenas dimensões (0,105 m x 

0,050 m), uma alabarda, do mesmo tipo, conservava-se em sepultura do 

tipo cista, da Idade do Bronze, de Mers, em Marrocos e a 4 km do 

Atlântico, foi classificada como votiva (Ponsich, 1970, pp. 55, 57, fig. 14, 

est. XIII – 3, 4; Chenorkian, 1988, pp. 317, 318). 

As duas alabardas de Abreiro foram descobertas como que 

“escondidas na fenda de uma rocha” e “junto de uma linha de água”, a 

ribeira de São Martinho (Mirandela) (Bártholo, 1959), constituindo, 

muito provavelmente, deposição ritual em meio húmido. 

As imagens das rochas 22 de Fratel, 265A de São Simão e 68C 

do Cachão do Algarve, constituem as mais setentrionais das 

representações de alabardas metálicas conhecidas como de “tipo 

Montejícar”. Este é caracterizado por possuir folha triangular longa e 

estreita, procedente ou influenciada por modelos provindos do 

Mediterrâneo Oriental e que podem ascender, no Sul de Portugal, a  

1600-1500 a.C., embora subsistindo até 1200-1100 a.C. (Gomes, 1994a, 

pp. 128-131, figs 74, 75). 
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O exemplar do Cachão do Algarve (CAL 68C) sugere encontrar-

se associado a antropomorfo esquemático. 

A forma longa dos cabos de alguns dos exemplares gravados, 

permite excelente paralelo com representação da estela de Abela 

(Santiago do Cacém), tal como as extremidades providas de elemento 

esférico são idênticas ao cabo da alabarda figurada na estela de Assento 

(Santa Vitória, Beja); o primeiro monumento referido integra o sub-tipo 

A (1600-1400 a.C.) e o segundo, o sub-tipo B, ou médio (1500-1300 

a.C.). No entanto, as alabardas de “tipo Montejícar” ainda surgiram no         

sub-tipo C (1300-1200/1100 a.C.) (Gomes, 2006a, pp. 59, 60). 

 

origem concelho comp. (m) larg. (m) comp./larg. esp. (m) 

Alto de Pereiras Vimioso 0,290 0,100 2,90  

Vale Benfeito A S. Bornes 0,325 0,124 2,62  

Vale Benfeito B S. Bornes 0,290 0,112 2,58  

Vale Benfeito C S. Bornes 0,272 0,085 3,20  

Vale Benfeito D S. Bornes 0,256 0,090 2,84  

Abreiro A Mirandela 0,250 0,073 3,42  

Abreiro B Mirandela 0,220 0,080 2,75  

Fariza  0,280 0,109 2,56 0,012 

Carrapatas A M. Cav. 0,348 0,120 2,90  

Carrapatas B M. Cav. 0,295 0,095 3,10  

Baútas Amadora 0,302 0,086 3,51 0,007 

médias  0,284 0,097 2,92  

Alabardas metálicas, de tipo transmontano, encontradas em 

Portugal e na Galiza. 

 

 

VII.3.7. MACHADOS 

As poucas representações deste artefacto, usado como ferramenta e/ou 

arma, podem corresponder a protótipos com lâmina lítica, usados dos 

inícios do Neolítico ao Calcolítico, ou metálica, de cobre ou bronze, e 

correspondendo ao Calcolítico, à Idade do Bronze Final ou mesmo aos 

primeiros tempos da Idade do Ferro. 

Dois machados, devidamente encabados e colocados a par, 

podiam observar-se na estação de Chão da Vela Jusante, tendo sido 

registados através de diapositivo, mas cujo paradeiro desconhecemos. 

Em três rochas de Fratel identificam-se pequenas representações 

de machados, talvez providos de lâminas de pedra e com os cabos algo 

encurvados (F 203, F 9C, F 190). Temos dúvidas na classificação das 

duas figuras dispostas em paralelo da rocha 221 de São Simão, pois tanto 

podem reproduzir báculos, com a extremidade recta, como machados. 

Trata-se de imagens raras, na arte rupestre tagana, embora com 

paralelos na arte esquemática do Sul da Península Ibérica. No actual 

território nacional detectámos duas representações de machados 

encabados, na estela tardo-neolítica de Casal de Insalde (Paredes de 

Coura) (Gomes, 2006), e uma outra no menir 3 da Vilarinha (São 

Bartolomeu de Messines, Silves) (Gomes, 2008, pp. 61-64, figs 7 e 8). 

Os machados de pedra polida, ou apenas as suas lâminas, surgem 

em deposições de carácter ritual, designadamente em contextos 

funerários ou junto de menires, como acontecia no cromeleque da Portela 

de Mogos. 

Tais testemunhos, com alargado espectro cronológico, permitem 

aceitar o especial significado simbólico dos machados de pedra, durante 

o Neolítico e o Calcolítico Europeu, cuja importância, ligada às origens 

da matérias-primas ou de quem os produziu e utilizou, deve igualmente 

encontrar-se unida a funções económicas e cerimoniais, integrando 

possivelmente actividades próprias dos homens e podendo, por isso, 

auferir de conotação masculina e, talvez mesmo fálica (Patton, 1991, pp. 

65, 70). 

Os machados, com lâmina de pedra ou metálica, correspondiam 

no quadro do sistema simbólico da Velha Europa, à representação de 
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energia (Gimbutas, 1989, p. 290). Apenas com a difusão da religião 

própria dos indo-europeus, aqueles tornar-se-iam imagens do poder 

sexual, político-militar e regenerador, dos deuses ameaçadores, criados 

por ideologias androcêntricas. 

Alguns autores chegaram a defender a existência, na Europa pré-

histórica, de culto a armas de pedra e, em especial, ao machado (Pigorini, 

1885; Vasconcellos, 1897, pp. 143, 144; Déchelette, 1928, pp.608-610; 

1928a, pp. 479-484; Fontes, 1928, p. 50; Jalhay, 1934; 2002, pp. 89-99). 

Na rocha 68 de São Simão, antropomorfo fálico, com os braços 

dobrados e levantados ao alto, segura machado, com longo cabo, que 

parece corresponder a arma, da Idade do Bronze Médio, possuindo 

lâmina de contorno rectangular e encabamento tubular, do tipo sículo ou 

Módica-Ripoll-Hengistburg Head, igualmente conhecidas nas Cíclades 

(Amorgos) ou em Itália (Manduria e Piediluco) (Almagro Basch, 1966, 

p. 179; Chenorkian, 1988, p. 281). Armas semelhantes encontram-se 

representadas nas estelas alentejanas, da Idade do Bronze Médio do Sul 

de Portugal (1600-1200 a.C.), conforme atrás tivemos oportunidade de 

referir. 

O machado da rocha tagana, com cabo, desproporcionadamente 

grande em relação ao antropomorfo, evidencia a sua importância, devida 

a valor intrínseco e, sobretudo, simbólico, sugerindo despertar as forças 

ctonianas, representadas por pequenos serpentiformes existentes sob ele e 

como que saindo das águas do Tejo que por vezes os submergem. 

Recordemos, como paralelo que denota a importância de certas 

armas, o pequeno personagem com escudo redondo, segurando enorme 

punhal de tipologia tardo-calcolítica, de rocha de Fentans, na Galiza 

(Anati, 1968, p. 53, figs 34, 35), onde também se demonstra a 

importância simbólica através da desproporcionalidade dimensional. 

Podemos dizer que é a arma, a sua posse e exibição, que confere 

significado ao antropomorfo e não ao contrário. 
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M. Eliade (1974, pp. 29, 30), ao tratar do “poder” das armas, 

recua aos machados de mão dos nossos antepassados mais remotos mas 

ainda presentes em sociedades nossas contemporâneas, para defender não 

se circunscreverem aqueles aos aspectos funcionais de mera ferramenta 

utilitária, mas terem sido entendidos como possuindo força própria e, por 

certo, misteriosa, produzindo, tal qual os raios, chispas. A denominada 

“magia ambivalente das armas de pedra”, encontra-se presente, por 

serem tanto capazes de matar, como imprescindíveis ferramentas de 

trabalho, identificando-se, uma vez mais, com o raio da tormenta que 

anuncia ou acompanha a chuva fecundadora. Este entendimento ter-se-ia, 

segundo o mesmo autor, transmitido, e até de modo acrescido, aos 

artefactos metálicos. Os deuses da tempestade ferem a terra com o 

machado, as “pedras de raio”, na tradição camponesa, mas ele seria o 

signo da hierogamia daqueles com o Céu. 

 

VII.3.8. ESCUDOS E ESCUTIFORMES 

Imagens com contorno oval ou subcircular, contendo linhas interiores ou 

outros elementos, têm vindo a ser identificadas como representações de 

escudos e/ou de artefactos afins, com aquela forma, os escutiformes (de 

scutum em latim e skutos em grego, designando couro ou pele). 

Pertence à primeira categoria de armas defensiva antes referida, 

rara representação de escudo circular, com duas linhas concêntricas no 

interior e dupla escotadura, ou chanfradura, em forma de V, medindo 

0,400 m de diâmetro, da rocha 29 do Cachão do Algarve. 

Aquela reproduz armas defensivas, muito características da Idade 

do Bronze Final, produzidas em madeira e revestidas por couro, fixado 

com pregos de bronze, sendo idêntica às figuradas em muitas estelas 

funerárias do tipo estremenho, ou do tipo II, do Sudoeste Peninsular, 

datadas entre 1300/1200 e 800 a.C. 

Também conjuntos de círculos concêntricos poderão, 

eventualmente, figurar escudos redondos, pois foram assim representados 

em estelas do tipo das acima referidas, constituindo excelente exemplo a 

procedente de Fuente de Cantos (Badajoz) (Almagro, 1966; Gomes e 

Monteiro, 1976-77; 1977; Gomes, 1989, p. 74, fig. 24). 

Na Irlanda, um escudo redondo, com chanfradura em forma de V, 

encontrado em Kilmahamogue (Antrim), foi datado, através de análise de 

14C, em 1950 – 1540 cal. A. C. (OXA – 2429: 3445± 70 B. P.) (Hedges, 

Housley, Ramsey e Van Klinken, 1991), o que pode fazer recuar a 

presença, na Europa Ocidental, de tais armas e aproximar a sua 

cronologia de algumas ocorrências próximo-orientais. Todavia, lança de 

bronze, do tipo língua de carpa e cujo cabo era de madeira de freixo 

(Fraxinus sp.), do tipo das que se associam, nas estelas estremenhas, aos 

escudos redondos e com escotadura em V, surgida em Priest Hutton 

(Carnforth, Lancashire), foi datada em 1080-890 cal. A.C. ou seja 

correspondendo à Idade do Bronze Final (Barrowclough, 2007).  

Restos de outro escudo redondo, de couro, foi exumado em 

Cloubrin (Longford), igualmente na Irlanda, e media 0,51 m de diâmetro. 

Molde de madeira, para a produção dos revestimentos de pele de tais 

armas, procede de Churchfield (Mayo), ainda na Irlanda, oferecendo 

cerca de 0,50 m de diâmetro (Chenorkian, 1988, p. 262). 

Em Derrynablaha (Kerry, Irlanda), conhece-se gravura rupestre 

ao ar livre, figurando escudo redondo, com chanfradura em V, com     

0,36 m de diâmetro (Anati, 1963; Coles, 1965; Chenorkian, 1988,          

p. 263). 

Na panóplia de artefactos identificados nas estelas decoradas de 

tipo estremenho (tipo II) (Gomes e Monteiro 1976-77; 1977), que não 

parecem tratar-se de oferendas funerárias (kterismata), pois salvo 

raríssimas excepções não se descobriram nas sepulturas, destacam-se 

pela sua dimensão, posição e frequência, os escudos redondos, a maioria 

e os mais antigos com escotaduras em forma de V. 
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Na Península Ibérica descobriram-se, até ao momento, apenas os 

restos de um escudo redondo de época recuada, em enterramento da 

necrópole orientalizante de La Joya (Huelva) (Blázquez, 1987, p. 481). 

Coligimos, na tentativa de explicar a sua génese, outras 

representações destas armas associadas às de capacetes de cornos no 

Mediterrâneo Oriental, como no já referido “vaso do guerreiro”, numa 

estela de Micenas (LH III), onde no entanto os escudos mostram uma 

chanfradura na base, em smiting god de Enkomi (Chipre) (LC III), nos 

“povos do mar”, figurados em Medinet Habu (ca de 1170 a.C.), em 

esculturas corsas ou na torêutica sarda. 

Aquela variada iconografia, onde se associam capacetes de 

cornos e escudos redondos, sugerindo origem e difusão comuns, oferece 

datações aproximadas, do último quartel do segundo milénio a.C. De 

cronologia semelhante será o baixo-relevo sírio-hitita de Karchémish, 

onde se observa guerreiro armado com escudo redondo, lança e capacete, 

com crista de crinas, ou o cavaleiro hurrita defendido por escudo 

redondo, de Tell-Halaf, com características próximas da arte norte-síria 

(Contenau, 1948, pp. 86, 87, 169, figs 10, 47; Hencken 1971, p. 28). Um 

outro guerreiro de Karchémish, armado com escudo redondo, em baixo 

relevo de estilo assírio, tem vindo a ser datado na segunda metade do 

século VIII (Akurgal, 1962, est. 119). 

Mais recuadas, mas ainda do II milénio a.C., serão as 

representações de escudos redondos em frescos de Tera (Blázquez, 1987, 

p. 469, nota 3) e a que reconhecemos, possivelmente já com escotadura 

em forma de V, em selo de Micenas, da Idade do Bronze Final (Buchholz 

e Karageorghis, 1973, pp. 115, 117). Os restos de escudos redondos 

provenientes das necrópoles de Mouliana, Kourion e Tirinto, puderam ser 

atribuídos ao Micénico Tardio (LM III B) de cerca do século XIII a.C. 

(Courbin, 1968, p. 80). Outros escudos deste tipo são originários do 

Idalion de Chipre (um exemplar em bronze com escotadura em V), da 

necrópole de Paleopaphos ou da Gruta de Zeus, do Monte Idda em Creta 
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(em miniatura), e datados nos séculos IX ou VIII a.C. (Almagro, 1966, 

pp. 158-160; Hencken, 1950, p. 298). Cronologia semelhante tem sido 

atribuída aos fragmentos de escudos votivos, em terracota e com 

escotadura em V, do Heraion de Samos, que José Maria Blázquez (1987, 

p. 477) pensa, tal como acontece com o de Delfos, serem ofertas 

cipriotas. 

O saudoso Professor Martín Almagro (1966, p. 167), ao abordar o 

significado destes artefactos escrevia: “Continuamos a acreditar, através 

de todas as análises realizadas, que desde a região do Mediterrâneo 

Ocidental chegou ao Ocidente este tipo de escudo com escotadura em V, 

e ao norte da Europa o de escotadura em U, cujo valor militar deve estar 

unido a um simbolismo religioso, ao que se deve este motivo da sua 

decoração (…)”. De facto, as escotaduras observadas no escudo figurado 

na rocha 29 do Cachão do Algarve e em duas estelas do Sul de Portugal 

(Ervidel II e Figueira), tal como em muitas outras que integram o “grupo 

estremenho”, têm sido interpretadas como atributos antropomorfizantes 

de valor apotropaico. Para Hencken (1950, p. 295) este elemento 

derivaria do labirinto, hipótese que gravuras rupestres, da Idade do 

Bronze, do Vale do Tejo ou do Noroeste Peninsular, parecem confirmar 

(Gomes, 1983; 1989, pp. 72, 74). 

Conjuntos de quatro círculos concêntricos, ou de três com 

covinha central, podem querer figurar escudos de bronze, do tipo 

Nipperweise, com protótipos na Europa Central e em Inglaterra. Estas 

armas defensivas, totalmente metálicas, mediam entre 0,35 m e 0,45 m 

de diâmetro e, além de mostrarem três cordões concêntricos, possuíam 

bossa central. A quase totalidade dos exemplares conhecidos provêm das 

margens de rios, pelo que se têm interpretado como deposições de 

carácter ritual, aspecto que devemos valorizar na imagem do Vale do Tejo 

(Needham, 1979, p. 127). 

Segundo pensamos, a forma circular dos escudos, a grande 

dimensão com que são geralmente figurados, e a posição destacada que 

ocupam no centro das estelas acima mencionadas, sobretudo nas mais 

recuadas (subtipos II A e B) e onde não são representadas figuras 

humanas mas que, de certo modo, se identificam com as dimensões e 

formas dos próprios suportes, conforme a posição das armas sugere, deve 

indicar conotação solar. 

O grande escudo circular seria, assim, uma representação do Sol, 

própria de divindade imortal, com a qual o guerreiro se identificaria, em 

vida e, sobretudo, depois de morto. Nas estelas mais tardias (sub-tipos II 

C e D) a imagem solar e abstracta do escudo perde importância para se 

impor progressivamente a do guerreiro heroicizado como divindade 

representando o astro-rei. A lança e a espada, pertença do equipamento 

guerreiro, seriam os dois acólitos desta super-divindade e assumiriam na 

realidade, ou quando representados nas estelas, a categoria de 

verdadeiros símbolos. Não esqueçamos que a lança é segurada pelos 

deuses ameaçadores próximo-orientais, do mesmo modo que o raio, 

sendo, na Síria, onde caracteriza o segundo deus, a arma utilizada no 

combate contra a serpente, subterrânea, símbolo da fertilidade e da 

vegetação, pronta a renascer quando o deus a crava na terra (Vanel, 1965, 

pp. 165-167). 

Esta nossa interpretação encontra-se de acordo com o 

comportamento e a identificação iconográfica indicada para os 

personagens antropomórficos que acompanham escudos em diferentes 

estelas. No caso da estela da Figueira, mais recuada, mostra guerreiro-

orante e a de Ervidel II, o guerreiro heroicizado e integrável no ciclo dos 

smiting gods, divindades bélicas, de origem anatólica, conotadas, 

conforme referimos, com o trovão, a montanha, a água, mas também 

com o Sol. 

A decoração do escudo da estela com cítara, ou phorminx, de 

Cinco Villas (Zaragoza) (Bláquez, 1987, pp. 473, 479), o escudo radiado 

da estela de El Viso, e os três símbolos circulares, ou acólitos, do 

monumento de Substantion (Montpellier), reforçam a ideia do escudo-
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solar. A estela de Salen (Vaucluse, Provença), descoberta associada a urna 

contendo restos de incineração humana e datada em meados do século X 

a.C., mostra, ao centro, o grande escudo-solar, sobre o qual se observa 

punhal ou espada curta e, no topo do suporte, outra representação astral, 

aproximando-a do monumento congénere de Montpellier (Müller, 

Bouville e Lambert, 1988). 

Já J. Déchelette (1909, pp. 48, 49) havia identificado os escudos 

circulares com o disco solar, exemplificando com o que teria, segundo 

Homero, possuído Aquiles, decorado com a imagem do astro-rei 

escoltada pelos cisnes hiperbóreos, reproduzindo arma idêntica usada por 

Héracles e cuja descrição tem vindo a ser atribuída a Hesíodo. 

A origem destas armas é, ainda, problemática, podendo provir do 

Sudeste do Egeu, da Anatólia ou de Chipre, mas devendo-se a sua 

difusão mediterrânica ao comércio fenício (Blázquez, 1987, p. 477). Esta 

tese, defendida por H. Hencken (1950), J. M. Coles (1962, p. 174) e     

M. Almagro Basch (1966, p. 156) é, de certo modo, comprovada com a 

presença de outros artefactos procedentes do Mediterrâneo Oriental, nas 

estelas decoradas estremenhas, sobretudo nas mais tardias, como as 

fíbulas de cotovelo, as pinças, os espelhos e os pentes que, por exemplo, 

o monumento de Ervidel II (Beja) associa claramente. Contudo, nos 

últimos anos têm-se valorizado, ou revelado, os contributos culturais 

greco-cipriotas que, para M. Bendala (1977, p. 202), teriam servido de 

base à formação e desenvolvimento de Tartessos, reino legendário do Sul 

da Península Ibérica que sabemos, de facto, ter sido aliado dos Gregos, 

contra Etruscos e Cartagineses (Gomes, 1990, pp. 71-75). 

Representações de escudos, ou de artefactos escutiformes, 

construídos em madeira, couro ou com entrançados de fibras vegetais, 

podendo terem sido utilizados, tanto em confrontos físicos como em 

danças ou outras cerimónias, surgem em diferentes arqueossítios do Vale 

do Tejo. 

Conhecem-se, no Atlas Marroquino, figuras circulares, em geral 

de apreciáveis dimensões, dado chegarem a medir 1 m de diâmetro, cujo 

interior apresenta decoração diversificada, por vezes providas de franjas 

basilares e que se interpretaram como escudos (Glory, 1953; Rodrigue, 

1988; Chenorkian, 1988, pp. 176-179, fig. 55). Importa referir que tais 

imagens a que J. Malhomme (1958-59, p. 371) chamou “círculos 

decorados”, algumas contendo representações solares, nunca se 

encontram junto de figurações de armas, ali recorrentes, como as 

espadas, punhais, machados, bastões, etc…, pelo que a atribuição acima 

mencionada não é clara nem unânime. Reflexão sobre esta problemática 

conduziu a que descartássemos a classificação como escutiformes de 

algumas imagens da arte do Vale do Tejo e as considerássemos como 

representações de mantos, tema que adiante abordaremos. 

 

VII.3.9. CAPACETES DE COR,OS 

A presença de duas hastes, uma a cada lado da cabeça, de personagens 

antropomórficas, sugere a existência de capacetes com cornos de 

bovídeos, dadas as similitudes com imagens pertencentes a contextos de 

carácter bélico, nomeadamente representadas em estelas funerárias da 

Idade do Bronze Final. 

Na antiga Mesopotâmia, aquelas armas defensivas, por vezes 

com mais de um par de tais adereços sobrepostos, eram símbolo de 

sacralidade e, portanto, próprias das divindades, sendo conhecidas, 

sobretudo, a partir do III milénio a.C. 

A especial carga simbólica das armações advinha por 

pertencerem a auroques, animais com reconhecida força e bravura, 

caçados pelas aristocracias, sobretudo no Nordeste da Mesopotâmia 

(Black e Green, 1992, pp. 102, 103). 
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Adornos cornudos ou capacetes de cornos aludem à hibridação 

dos homens-touros, conhecidos na Mesopotâmia e, talvez, em contextos 

pré-históricos peninsulares. 

No Vale do Tejo, antropomorfos das rochas 175 e 203 de Fratel, 

tal como os das rochas 72 do Cachão do Algarve e 6 de Chão da Velha 

Montante, o primeiro semi-naturalista e os restantes esquemáticos, 

ostentam tais adereços, que tanto podemos interpretar como máscaras, 

adornos cornudos ou como capacetes. Eles encontram excelentes 

paralelos em registos antropomórficos esquemáticos dos sítios do Vale da 

Casa ou de Namorados, que integram o complexo artístico rupestre Côa-

Douro, mas também em pinturas dos abrigos de Val de Junco e Pinho 

Monteiro, ambos nos contrafortes da Serra de São Mamede (Arronches, 

Portalegre). 

Iconografia idêntica surge em diversos abrigos com arte 

esquemática de Espanha (Val de Caballos de Valonsadero, Sória; Los 

Letreros de Vélez Blanco, Almería; La Sarga de Alcoy, etc…), como na 

arte levantina. 

Na Grotta Scritta de Olmetta du Cap (Cabo Corso), observa-se 

uma de tais figuras esquemáticas, itifálica e com cornos, datada no        

III milénio a.C. (Ripoll Perelló, 1968, pp. 187, 189, fig. 8; Beltrán, 1969, 

pp. 80, 81). 

A existência de capacetes de cornos, em geral de aspecto 

liriforme, encontra-se atestada, na Península Ibérica, apenas para a Idade 

do Bronze Final, em estelas decoradas, como a de São Martinho I 

(Castelo Branco) (Almagro Gorbea, 1973a). 

 

 

 

 

VII.3.10. MÁSCARAS 

Figuras antropomórficas ou antropozoomórficas, devido a mostrarem 

adereços faciais ou cefálicos que sugerem formas animais, podem ser 

observadas nas rochas 69 e 72 do Cachão do Algarve ou nas que 

referimos como patenteando adereços cornudos, relacionados com 

capacetes aproximando-se das representações de caprinos ou de 

bovídeos. 

Na ocorrência citada em primeiro lugar, a sugestão de tal 

constatação encontra-se nas duas formas subcirculares que rodeiam a 

Personagem com capacete de cornos. Abrigo Pinho Monteiro (Arronches). 
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cabeça da grande figura antropomórfica. Elas devem pertencer a máscara 

ou a adereço colocado nas orelhas e recordam as máscaras 

antropozoomorfas, com grandes orelhas (de elefante?), pintadas no 

abrigo de Sefar, no Tassili-n-Ajjer (Argélia). 

Outro adereço cefálico, com três pontas encontra-se em 

antropomorfo esquemático do Cachão do Algarve (CAL 106.3). 

As máscaras podem ter constituído metonímias, tentando 

aproximar os seus utilizadores às faculdades dos animais que 

representam. Quando usadas por xamãs pretendia-se que constituíssem o 

receptáculo de espíritos auxiliares, imaginados sob a forma de animais ou 

de seres híbridos. Elas conduzem à figuração de seres 

antropozoomórficos, dando origem a simbiose entre o mundo dos 

humanos e o mundo animal (Anati, 2001, p. 554). 

 

VII.3.11. I,DUME,TÁRIAS 

Não são óbvias, nem abundantes, as figurações de trajes nos 

antropomorfos do Vale do Tejo. A maioria parece mesmo surgir sem 

qualquer roupa ou agasalho, o que se deverá ao facto de representarem 

seres sobrenaturais, antepassados, heróis, espíritos ou divindades, como à 

necessidade, em certos casos, de exacerbar atributos fálicos mas, 

também, ao elevado esquematismo de muitos daqueles. 

É no período estilizado dinâmico, correspondendo ao Neolítico, e 

em parte graças ao seu semi-naturalismo, que detectamos maior número 

de testemunhos de vestimentas. 

Na arte esquemática pintada em abrigos peninsulares, são os 

indivíduos nus que mostram adornos, pelo que estes e vestimentas 

parecem constituir elementos opostos, embora em nosso entender tal se 

deva à grande importância para a caracterização ético-social das 

figurações antropomórficas (Acosta, 1968, p. 141). 

As peças de vestuário que conseguimos reconhecer são, de facto, 

escassas, reduzindo-se a capas ou túnicas e a saias ou saiotes, 

constituindo signos de identidade, individual e colectiva, reflectindo a 

vertente social e os seus estatutos. Neste sentido, M. Mauss (1972, p. 

106) defendeu que o vestuário corresponde, em geral, a bem mais do que 

uma protecção do corpo, mostrando importante dimensão simbólica. 

Antropomorfo com longa capa, de tecido ou pele, presa ao 

pescoço, podia ser visto na rocha 3 do Cachão do Algarve. 

Vestem saias compridas, de perfil triangular, figuras muito 

possivelmente femininas, de Chão da Velha Montante (CHVM 3C.4) e 

de Chão da Velha Jusante (CHVJ 10.3). 

Arqueiro da rocha 150A de Fratel usa saiote, deixando-lhe grande 

parte das pernas à vista, tal como parece acontecer com antropomorfo, 

segurando dardos ou arco e flecha, da Lomba da Barca (LB 37.13). 

Ainda em Fratel, pequeno antropomorfo da rocha 19 (F 19.5), 

sugere possuir saiote, que lhe cobre parte dos membros inferiores. 

Personagem do Alagadouro (AL 60.1) parece também envergar 

vestimenta, tapando-lhe a parte superior das pernas. 

É possível que as representações antropomórficas ditas 

bitriangulares, possam figurar personagens femininas, envergando saias 

compridas, embora algumas surjam em pares, conforme acontece com 

outros antropomorfos cuja identificação do género não suscita problemas. 

Apesar das limitações da amostragem referida, podemos concluir 

que na arte do Vale do Tejo e, conforme acontece na arte levantina e 

esquemática em abrigos, as figuras antropomórficas masculinas surgem 

preferencialmente nuas ou envergando saiote curto, enquanto algumas 

das femininas oferecem saia, por vezes comprida (Acosta, 1968, p. 145). 
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VII.3.12. ADEREÇOS OU ADOR,OS 

CORPORAIS DIVERSOS 

Trata-se de artefactos que serviram na ornamentação do corpo, tendo em 

vista a auto-satisfação, a atracção do sexo oposto ou representando tanto 

formas de poder, de autoridade ou de cargo, como estatutos sociais.  

Adereços e adornos corporais são elementos artificiais, auferem 

de dimensão simbólica e devem corresponder ao mundo masculino ou ao 

feminino, podendo existirem alguns usados por ambos sexos. No entanto, 

foi possível determinar, desde o Paleolítico Superior, a presença de 

adereços pertencentes a um e outro sexo, sublinhando simbolicamente a 

diferença de género (Leroi-Gourhan, 1971, p. 136). Tal como o vestuário, 

os adereços estão inteiramente ligados ao corpo, valorizando certos 

aspectos deste e conotando-o com significados precisos. 

Reconheceram-se adereços, sobre a cabeça de alguns 

antropomorfos, talvez figurando diademas, toucados de plumas ou até 

pentes, conforme acontece na rocha 11 de Gardete, mas também nos 

braços ou na cintura. 

Adereços de cabeça, máscaras ou capacetes, possuindo cornos 

puderam ser identificados em diversos painéis do Vale do Tejo e a eles já 

fizemos referência. 

Não descartamos a hipótese de que as linhas semicirculares, 

passando sobre a cabeça de antropomorfos esquemáticos, das rochas 166 

de Fratel, 27 do Cachão do Algarve e 39B do Alagadouro, correspondam 

a adereços ou toucados (Gomes, 1983, p. 283, fig. 6). Aliás, figura 

antropomórfica, masculina e esquemática, da rocha 1 de Sesmarias (Serra 

Vermelha, Oleiros, Castelo Branco), situada a menos de 30 km em linha 

recta do complexo de arte rupestre do Vale do Tejo, oferece o mesmo tipo 

de adereço ou de protecção. A rocha onde se encontra esta gravura 

contém três dezenas de podomorfos, da Idade do Bronze Final (Caninas 

et alii, 2008, p. 33, fig. 10). 

Pintura, do abrigo pequeno de Puerto de Malas Cabras 

(Almendralejo, Badajoz), guarda antropomorfo esquemático cuja cabeça 

se encontra igualmente rodeada por linha semicircular (Acosta, 1968,     

p. 147, figs 45-3). 

Adereço muito semelhante aos citados é exibido por grande 

antropomorfo, com os braços erguidos, de Pla de Petracos (Hernández 

Pérez e Contestans, 1983, p. 67, fig. 2). 

Algumas figurações antropomórficas pintadas, do abrigo 

conhecido por Peña Escrita de Fuencaliente (Ciudad Real), exibem linhas 

semicirculares radiadas sobre as cabeças, reproduzindo certamente 

adornos, mas talvez com conotação solar (Acosta, 1968, p. 144, fig. 43). 
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Aquela foi, igualmente, a forma com que se representava a coroa 

radiante do deus mesopotâmio Ninurta, descrita como um arco-íris 

(Black e Green, 1992, p. 153). Na Antiguidade acreditava-se que 

divindades, tal como os reis mesopotâmicos e iranianos, possuíam luz 

sobrenatural que radiava em torno das suas cabeças, a aura (Eliade, 1976, 

p. 87). Aliás, muitas das figuras sagradas das religiões actuais são 

representadas com aquele atributo, de santidade e de carácter solar. 

 

Os toucados de plumas ou o uso de uma, duas, três ou de 

conjuntos de penas, constituindo penachos, podem ser observados tanto 

na arte rupestre levantina como na esquemática (Acosta, 1968, pp. 148, 

151; Jordá Cerdá, 1970-71). 

A representação que identificámos como pente, sobre a cabeça do 

antropomorfo da rocha 11 de Gardete, encontra paralelos em imagens do 

abrigo pintado de Penas Róias (Mogadouro) e de outros do Sul da 

Península Ibérica, como o de La Graja de Jimena (Breuil, 1935, est. II). 

Sobre enorme idoliforme pintado, na pedra de cabeceira do 

dólmen de Antelas (Oliveira de Frades), observa-se igualmente excelente 

figuração de pente (Castro, Ferreira e Viana, 1957, est. IV). 

 

 
Antropomorfos com adereços sobre a cabeça. 1, 2 – La Graja de Jimena; 3, 4 – Penas Róias; 5 – 
Dólmen de Antelas (seg. 1, 2, Breuil, 1935, est. II; 5, Castro, Ferreira e Viana, 1957, est. IV). 
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Aqueles artefactos, com função primária de carácter higiénico e 

úteis na confecção de penteados de aparato, podiam ser utilizados como 

adornos e, possivelmente, constituiriam elementos apotropaicos, capazes 

de afastar doenças e os maus-olhados. 

Com o fim indicado são usados, ainda hoje, pentes entre 

populações de todos os continentes, colocados presos ao cabelo, sobre a 

testa, no occipital ou de formas diversas e, não raro, associados a outros 

adereços. Alguns são fabricados em matérias-primas raras e mostram 

decorações sofisticadas. 

Os pentes podiam, tal como nos nossos dias, ser usados 

dependurados ao pescoço, sobre o peito e o carácter protector destes tão 

úteis artefactos, ligados à força vital do cabelo, deve-se, sobretudo, à 

presença das pontas aguçadas dos seus dentes. No entanto, os pentes têm 

vindo a ser, ainda, conotados com a actividade têxtil, designadamente da 

lã e do linho, que estaria inserida no mundo feminino. 

Estatueta com forma humana, de cerâmica, procedente de Bilcze 

Zlote (Ucrânia), pertencente à Cultura de Cucuteni (ca 4000-3500 a.C.), 

mostra enorme pente sobre o peito, pendendo do pescoço. 

Estela antropomórfica oriunda de Schafstädt (Halle, Alemanha), 

reutilizada em sepultura datada de 2700-2400 a.C. e, portanto, anterior 

(Neolítico Final), oferece face com olhos e nariz, colar sobre o peito, 

braços terminando em mãos e, entre estas, figuração de pente (Hermann, 

1989, pp. 181, 424). 

Na Península Ibérica, o recipiente de cerâmica, com forma 

antropomórfica feminina, mãos sobre o ventre, grande nariz e olhos 

solares, medindo 0,160 m de altura e conhecido como Vénus de Gavà, 

encontrado em mina de varíscita e datado na segunda metade do            

IV milénio a.C. (Neolítico Médio/Final) apresenta, sobre o peito, imagem 

de pente (Bosch Argilagos e Estrada Martin, 1994; Rubio de Miguel, 

2006, pp. 268, 270, fig. 3.5). 

 

 

 

O carácter mágico-simbólico dos pentes encontra-se, igualmente, 

bem patente em exemplar, de madeira, achado em Cortaillod (Suíça), 

onde se observam dois mamilos incisos, que o antropomorfizam (ca 4000 

a.C.) (Gimbutas, 1989, pp. 300, 301, figs 480.1, 481). Ainda na Suíça, em 

Mooseedorf, foi encontrado pente, de madeira, com longos dentes e dois 

orifícios paralelos, com cronologia do IV milénio a.C., podendo tais 

artefactos terem surgido no V milénio a.C. Eles foram comuns na Cultura 

de Cortaillod, da segunda metade do IV milénio a.C. e em Charavine 

(Isère, França), conhecem-se exemplares datados em 2750-2730 a.C. 

(Casini e Odone, 1994, pp. 111, 112). 

Pelo menos quatro pentes de osso, encontrados em contextos 

tardo-neolíticos e calcolíticos do Sul de Portugal, possuem dois orifícios 

circulares na extremidade proximal (Spindler, 1981, p. 91, fig. 35). 

Outros pentes oferecem decorações variadas nas pegas, como o 

procedente das grutas de Cascais, que teria seis dentes e mostrava duas 

Pentes de tear e de cabelo. 1 – Senhora da Luz; 2 – Pai Mogo; 3 – Abrigo da Carrasca; 4, 8 – 
Furninha; 5 – Espargueira; 6 – Zambujal; 7 – Casainhos; 9 – Samarra; 10 – Marcela; 11 – Praia das 
Maçãs (seg. K. Spindler, 1981, p. 91, fig. 35). 
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perfurações lineares, assim como linhas incisas na pega (Paço, Bártholo e 

Brandão, 1959, p. 154, fig. 4.6) ou o da Samarra (Sintra), de marfim, 

possuindo seis dentes, dois orifícios, circulares e bicónicos alinhados 

longitudinalmente, tal como linhas incisas dispostas naquele sentido, e o 

bordo do terço distal recortado formando teoria de pequenos triângulos 

(França e Ferreira, 1958, pp. 70, 77, est. VIII-23). Pente, de que subsiste 

apenas o cabo ou pega, de marfim, provém da sepultura da Marcela 

(Cacela, Algarve), apresentando reticulado inciso e pequeno botão na 

extremidade. 

Pente, de marfim, foi encontrado no sítio calcolítico de Los 

Millares (sep. 12) onde acompanhava par de sandálias e pomo de punhal, 

do mesmo material (Almagro Basch, 1959, p. 182). L. Siret refere pentes, 

de madeira, em El Argar, da Idade do Bronze. 

Figura antropomórfica esquemática, da rocha 1921 de Fratel, 

oferece na extremidade do braço direito, pequeno elemento ondulado que 

pode corresponder a adorno ou pendente, de fibras e/ou concha, dente ou 

osso. 

 

Constitui, por certo, adereço com significado simbólico, cinturão 

contendo elementos projectados para os lados, que exibe um dos 

antropomorfos da rocha 72 do Cachão do Algarve (CAL 72.14). Trata-se 

de espécie de cintura radiante, que se deve associar ao falimorfismo do 

antropomorfo, talvez representando energia, mas quiçá ligado a estojo 

fálico. Também se reconhece linha que atravessa o baixo ventre, talvez 

correspondendo a tatuagem. 

Excelente paralelo encontra-se na figura central da pequena estela 

de Fonelas (Granada), datada no Neolítico Final (Ferrer, Marqués e 

Baldomero, 1988, pp. 60, 61, 69, fig. 42). 

Um segundo antropomorfo, que no Cachão do Algarve 

acompanha o anteriormente referido, mostra linha horizontal no baixo-

ventre, que tanto pode corresponder a cinto como a tatuagem. 

Sabemos como foi importante nas sociedades etnográficas a 

decoração corporal e como a mesma continua a ser ainda entre nós, 

sendo capaz de assinalar a identidade social. A decoração corporal 

recorre a várias técnicas, desde a pintura, à tatuagem e à escarificação. 

A tatuagem corresponde à introdução na derme de pigmentos, 

obtendo-se desenhos, enquanto a escarificação é conseguida através de 

feridas superficiais que cicatrizam em sulco ou em cordão, constituindo 

relevo. 

O homem de Hanslabjoch (Alpes Italianos) apresenta catorze 

conjuntos de pequenas tatuagens, talvez executadas com propósito 

terapêutico, nos membros e na região dorsal. No Antigo Egipto usaram-

se tatuagens, conforme demonstra sacerdotisa do Império Médio     

(2040-1780 a.C.) (Spindler, 1996, pp. 201-208). 

A perfuração ou amputação de partes diversas do corpo faz, 

ainda, parte das ornamentações corporais, algumas das quais se 

encontram relacionadas com aspectos profilácticos e sempre com os 

estatutos sociais. 

Aceita-se que os mais antigos testemunhos de uso de pintura 

corporal e da utilização de colorantes no vestuário remonte ao Paleolítico 
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Médio, dada a presença de nódulos de bióxido de manganês, com sinais 

de raspagem e de abrasão, encontrados em locais de permanência 

humana, ou em necrópoles, designadamente em Pech de l’Azé, La 

Ferrassie e La Quina (Bordes, 1952). 

Podemos supor que muitos adereços teriam funções apotropaicas, 

para além de estéticas ou ornamentais, podendo, também, auferirem de 

valor de troca e, até, serem tomados como objectos sagrados ou 

cerimoniais, o que seria essencial à demonstração e manutenção de 

estatutos ou de poderes. 

 

 

VII.3.13. MA,TOS 

É possível que gravuras de forma oval, com franjas nas 

extremidades, como as das rochas 101B e 102 do Cachão do Algarve ou 

menos numerosas na 56 daquele mesmo arqueossítio e na rocha 9A de 

Fratel, representem mantos ou capas. Estas terão constituído vestes 

cerimoniais, talvez atributo de algumas divindades, usadas para cobrir o 

corpo, abaixo dos ombros e eventualmente a cabeça. 

Elas podem ter sido elaboradas em pele ou em tecidos, 

produzidas a partir de tiras cozidas, em lã ou em linho. 

Aquela última planta, cujo nome deriva do deus grego da 

vegetação (Linos), serviu para confeccionar têxteis, pelo menos desde o 

VIII milénio a.C., como demonstram achados de Çatal Hüyük, por certo 

que tidos como de alto valor económico e simbólico (Gimbutas, 1989,   

p. 182). 

A tecelagem da lã encontra-se documentada no Próximo Oriente 

em meados do V milénio a.C., devendo ter-se desenvolvido na Europa na 

segunda metade do milénio seguinte, altura em que terá ocorrido, no Sul 

de Portugal, a Revolução dos Produtos Secundários. Os testemunhos 

directos mais antigos de lã europeia procedem da Suíça e datam de ca 

2900 a.C. (Casini e Odone, 1994, p. 112). 

Os testemunhos da presença do linho (Linum usitatissimum, L.) 

na Península Ibérica remontam, pelo menos, ao III milénio a.C., tendo-se 

recolhido sementes encarbonizadas em povoados calcolíticos, como Vila 

Nova de São Pedro (Azambuja) e Zambujal (Torres Vedras) na 

Estremadura, ou em outros da Andalusia, da Idade do Bronze 

(Almizaraque, Fuente Álamo, El Ofício, El Argar). Trata-se de cultura de 

Inverno, quase capaz de ter sucesso em qualquer tipo de solo e que servia 

não só para o aproveitamento de fibras têxteis mas, também, para a 

extracção do óleo alimentar das suas sementes (Buxó, 1997, pp. 126, 

127). 

O desenvolvimento daquela actividade económica no Ocidente 

Peninsular ocorreu a partir do Neolítico Final (meados do IV milénio 

a.C.) consolidando-se durante o Calcolítico, momento em que surgem 

pesos e placas de tear, de cerâmica, possuindo diversificada decoração 

simbólica, de carácter sacro, permitindo aceitar que a produção têxtil terá 

existido em contexto religioso ou, pelo menos, sob controlo das elites 

sacerdotais e dos mecanismos que dirigiam o sagrado. 

 

1 – Fonelas, sep. 1 (Granada) (seg. Ferrer, Marqués e Baldomero, 1988, p. 69, fig. 42). 
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Estelas encontradas nos Alpes Italianos, no Valcamónica e na 

Valtellina (Ossimo 5, 7, 8 e Borno 1), mostram figurações de mantos, 

formados por bandas ou com decoração axadrezada, que ali sugerem 

auferir a categoria de importantes símbolos e encontrarem-se associados 

a divindades ou a líderes espirituais e políticos, do sexo masculino, no 

Período Campaniforme e na Idade do Bronze (Casini, 1994). 

Durante a Pré e a Proto-História ofereceram-se mantos às 

divindades, sobretudo às relacionadas com o mundo funerário, sendo, 

muito possivelmente, também utilizados em rituais de iniciação e de 

passagem, ou em outras cerimónias de carácter sócio-religioso, 

designadamente uniões sagradas. Alguns tecidos de desenho elaborado e 

coloridos seriam muito dispendiosos e tidos como bens de grande 

prestígio, podendo conter alto valor patrimonial e simbólico, aspecto que 

ainda ocorre em não poucas sociedades etnográficas, onde a riqueza se 

mede pelo número de panos que cada um detém. 

Segundo antigos mitos gregos, transmitidos por Pausanias (VIII, 

4, 1), a invenção da tecelagem dever-se-ia ao rei Arkas, da Arcádia. No 

entanto, a patrona desta actividade era Atena. O mesmo autor refere, no 

Livro I, depois de descrever o templo de Hera em Olímpia, que “(…) 

todos os quatro anos, dezasseis mulheres tecem um manto (péplos) para 

Hera (…).” 

Hera, esposa de Zeus, com ele constituía o símbolo da união 

carnal que a teia e a trama do tear reproduziam metaforicamente. Esta 

imagem seria utilizada por Platão (Política), dada a analogia que fez 

entre a tecelagem ritual e a política, dado que aquela entrelaça, liga e 

unifica (Scheid e Svenbro, 2003, pp. 17, 19, 24). 

Na Grécia Antiga, a tecelagem ritual destinava-se a produzir 

vestes, de lã ou de linho, para as divindades, representando a unidade 

social e política. Foram célebres os mantos que cobriam estátuas de Hera, 

Atena, Artémis ou de Afrodite, que Sapho refere como fluído. Também 

os casais gregos dormem a sua primeira noite sob o manto rectangular 

ritual (khlaina), simbologia que foi igualmente comum às sociedades 

etrusca e romana (conubium) (Guarducci, 1927) e que talvez possamos 

observar continuidade nas colchas de casamento chegadas até aos dias de 

hoje ou, de modo mais singelo, nos lenços de namorados, que se usava 

oferecer no Norte do nosso país.  

O manto ou estola que simbolicamente em cerimónias une ou 

envolve os casais (conubium) é ainda hoje usado em muitas das grandes 

religiões do nosso planeta. E Zeus terá oferecido a Ctónia, quando com 

ela se casou, manto de linho (pharos), que teceu e decorou com imagens 

representando Gea e Oceanos (Fridh-Haneson, 1983, p. 77). 

A parapetasma grega era um manto, com carácter simbólico, que 

resguardava e protegia o mundo divino dos mortais, tendo portanto 

função apotropaica e criando ambiente misterioso próprio dos rituais 

iniciáticos e, em especial, dos relacionados com os cultos dionisíacos. Ela 

foi representada na união entre Dionisos e Ariane ou Koré, onde assume 

a categoria de símbolo, por excelência, de cerimónia ctoniana, muito em 

voga em Roma no século II a.C. (Fridh-Haneson, 1983). 

As estolas ou mantos para cobrir o corpo estiveram associadas às 

divindades protectoras do gado e da agricultura, com as quais se 

protegiam da intempérie. 

No mundo europeu, pré-romano e romano, conhecem-se os genii 

cucullati, seres transcendentes, conotados com o nível ctoniano e que 

surgem protegidos por capa com capuz, ao que parece de origem asiática 

(Egger, 1932; Heichelheim, 1935; Deonna, 1955; 1955a; Toynbee, 1957). 

Até há poucos anos, na Irlanda, oferecia-se anualmente a Santa 

Brígida manta que se colocava em bosque antes do dia comemorativo 

daquela, sendo então recolhida e retalhada, para cada pedaço ser entregue 

às pessoas da casa, acreditando-se que era capaz de afastar as doenças, a 

morte e a má sorte, de proteger os recém-nascidos e as mulheres, 

sobretudo durante o aleitamento, ao longo dos próximos doze meses 

(Gimbutas, 1989, p. 111). 
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Não devemos afastar a hipótese das representações de mantos do 

Vale do Tejo terem constituído ex-votos dedicados às forças 

sobrenaturais que se julgaria ali existirem, tal qual acontecia com 

figurações de armas. Por outro lado, aqueles constituiriam bens de 

prestígio, com elevado valor, de procedência exógena, trocados por 

sobreproduto económico, ou elaborados localmente.  

 

VII.3.14. ESTELIFORMES 

Mais de duas dezenas de imagens, com contorno de forma sub-

rectangular, mostrando a extremidade distal semicircular ou apontada, 

oferecem as características essenciais para serem denominadas 

esteliformes. 

Aquelas oferecem acentuada variabilidade formal e dimensional, 

conhecendo-se desde exemplares quase quadrangulares a outros, mais 

raros, estreitos. Apresentam alturas que variam de 0,085 m a 0,600 m. 

Alguns esteliformes não contêm iconografia no interior, outros 

reutilizam pré-existências gráficas, enquanto outros mostram imagens 

propositadamente neles integradas. 

Quatro esteliformes, das rochas 129B e 1113A de Fratel, da rocha 

168 de São Simão e 8 de Gardete, mostram, no interior, antropomorfos 

esquemáticos. 

Na primeira e terceira daquelas imagens, reconhecem-se 

antropomorfos fálicos e heliocéfalos, um com oito raios, sendo que dois 

podem corresponder aos braços e um ao corpo, e o outro com cinco, mas 

com braços destacados. Também se observa antropomorfo heliocéfalo no 

abrigo pintado de El Gabar, na Andaluzia, onde existem variados 

soliformes e antropomorfos bitriangulares. 
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Na segunda observa-se esteliforme com a demarcação da face e 

ao centro antropomorfo esquemático, fálico e com enormes braços 

abertos (F 1133A.21). 

O idoliforme de Gardete integra antropomorfo esquemático, com 

os braços abertos e pernas dispostas em forma de V invertido (G 8.12). 

Antropomorfo esquemático podia ser igualmente visto no interior 

de esteliforme da rocha XCII de Molino de Manzánez, no Vale do 

Guadiana (Collado Giraldo, 2006, p. 217). 

Esteliforme de Fratel (F 83.26, 27) sobrepôs e reutilizou 

soliforme, com oito raios, aspecto que deve ser posto em paralelo com os 

esteliformes contendo antropomorfos heliocéfalos e que acima 

descrevemos. 

Na arte rupestre do Vale do Guadiana surgem, na sua etapa 

correspondendo aos finais da Pré-História e aos inícios dos tempos proto-

históricos, segundo as nossas próprias interpretações, representações 

esteliformes, com contorno toscamente antropomórfico, conforme se 

observavam na rocha XCII, de Molino Manzánez (Collado Giraldo, 

2006, p. 217). 

A esteliforme de Fratel (F 39E.6) associa-se figuração de 

alabarda, fazendo recordar idoliformes anteriormente referidos e 

conferindo-lhe a cronologia daquela que, dada a forma da lâmina, 

julgamos que corresponda a peça lítica e, portanto, tardo-neolítica ou 

calcolítica. 

Grande esteliforme de Fratel (F 39.3) envolve e sobrepõe figuras 

pré-existentes, conferindo-lhes unidade e aspecto que recorda, devido à 

sua forma, grande densidade de motivos, como à existência de espirais e 

de círculos concêntricos ou simples, a Pedra Escrita de Serrazes, em São 

Pedro do Sul. 

 

 

 

VII.3.15. FOICES 

Identificámos como foices dezena e meia de representações, com cabo 

recto, mais ou menos longo, e corpo arqueado, variando também a sua 

curvatura. Encontram-se isoladas ou constituindo grupos, dois deles 

contando com quatro elementos (SS 208.8-11; SS 2221.4-7) e em um 

caso, associada a figura antropomórfica. 

A atribuição de algumas imagens foi difícil dada a semelhança 

entre foices e possíveis figurações de bumerangues ou báculos, neste 

caso quando aquelas possuem o corpo muito encurvado. 

Pedra da Escrita (Serrazes, São Pedro do Sul) (seg. D. Seglie e P. Ricchiardi, 1990, p. 90, fig. 9). 
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Os paralelos com foices possuindo estrutura de madeira e gume 

formado por elementos de sílex, utilizadas desde os primórdios do 

Neolítico até, pelo menos, à Idade do Bronze Final são evidentes. 

As foices constituíram artefactos compósitos muito úteis na ceifa 

de cereais, selvagens e sobretudo domésticos, como na de forragens. 

Na rocha 130 de São Simão observa-se, em superfície oblíqua, 

representação antropomórfica esquemática, com os braços esticados e 

erguidos à altura dos ombros, que segura, na mão esquerda, artefacto 

com cabo recto e corpo subcircular que lhe envolve a cabeça. Trata-se, de 

facto, de utensílio que se assemelha a foice e cujo valor simbólico, 

conotado com a fecundidade e as divindades agrícolas, é bem conhecido. 

A forma daquele e a sua funcionalidade ligam-se à Lua e ao 

mundo feminino, da terra e da vegetação. A foice significa a ceifa e a 

morte, que possibilita a regeneração. Ela foi, na Antiguidade, símbolo de 

Cronos, de Saturno e de Ceres, simbolizando, uma vez mais, o mundo 

ctoniano, dos mortos e da vegetação (Chevalier e Gheerbrant, 1997,     

pp. 333, 334). 

Durante a Idade Média, considerou-se a foice como símbolo das 

ceifas e do mês de Julho, quando aquelas maioritariamente aconteciam 

(Chenorkian, 1988, p. 133). 

Tanto na arte levantina, como figurações coroplásticas do Sudeste 

Europeu figuram o “deus da foice”. A. Vayson de Pradenne (1928) 

identificou como foices, a partir de protótipos de madeira e sílex, 

neolíticos, encontrados em Solférino e Polada, em Itália, e no Egipto, 

gravuras dos monumentos megalíticos da Bretanha. 
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VII.4.1. SOLIFORMES 

Denominados por alguns autores esteliformes, ou seja, círculos radiados 

em forma de estrela (Acosta, 1968, pp. 132-137), os soliformes são 

conhecidos desde o Paleolítico Superior, conforme documenta fragmento 

de bastão de osso, com perfuração circular, procedente da gruta de 

Gourdan, que mostra gravados, em uma das faces, círculo radicado e, na 

face oposta, círculo contendo pequenos raios interiores (Piette, 1896,      

p. 403, figs 38, 38a). 

No Vale do Tejo, os cerca de meia centena de soliformes 

gravados apresentam cinco grandes variantes formais. Uma delas 

corresponde a traços, mais ou menos com as mesmas dimensões, que se 

cruzam a meio, constituindo raios a partir de um ponto central, tal como 

acontece em figura da rocha 1135 de Fratel. Outra mostra corpo circular 

do qual partem os raios. Esta é a forma mais comum na arte do Vale do 

Tejo, embora variem tanto os diâmetros dos círculos centrais, como a 

forma e os comprimentos dos raios ou o número destes, que podem ir de 

quatro a onze. Também se conhecem exemplares em que os raios, com a 

mesma extensão, ocupam lugares equidistantes, e outros em que eles 

ficam simétricos. Os seus comprimentos são muito desiguais, existindo 

alguns muito curtos, outros longos, variando em certos exemplares o 

tamanho daqueles, o que conduz a formarem imagens assimétricas. 

A terceira variante é semelhante à anterior, embora apresente um 

ponto ou pequena covinha ao centro, conforme se observava em rocha da 

Silveira, em figuração de São Simão (SS 137.3). A quarta mostra círculo 

com pequenos raios triangulares. Por fim, a quinta possuí raios, em 

número variável, dispostos a partir de área central circular mas não 

delimitada. Esta variante encontra paralelo no soliforme gravado em 

esteio do dólmen da serra da Aboboreira (Baião, Porto) (Twohig, 1981, 

fig. 30). 

As diferenças morfológicas observadas nos soliformes taganos 

pode não indicar diacronias. Recordemos, a propósito, o facto de na 

tholos de Granja de Toniñuelo (Badajoz) se observarem, por vezes no 

mesmo esteio, soliformes gravados com diferente constituição; com ou 

sem corpo circular central (Bueno Ramírez e Balbín Behrmann, 1997,   

p. 108, fig. 15). Todos os soliformes reconhecíveis, gravados no esteio do 

dólmen do Carapito (Aguiar da Beira) possuem formas similares, embora 

faltando a alguns o núcleo circular (Twohig, 1981, fig. 49). 

Os soliformes do Vale do Tejo podem surgir isolados, associados 

a antropomorfos ou em pares, contando-se quatro destas ocorrências, 

oferecendo conotação com os olhos solares da deusa-mãe mediterrânica, 

representada em muitos artefactos calcolíticos. Também conhecemos, no 

Vale do Tejo, soliformes geminados (F 133C.1, 2). 

 

 Ref. S1 S2 

Pares F 8.2, 3 11 11 

 F 90.1, 3 9* 11 

 F 132.9, 10 7 7* 

 G 4.24, 25 8 8 

Geminados F 133C.1, 2 7 5 

,úmero de raios, em soliformes, em pares e geminados. 

(* parcialmente amputados) 
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Conforme dissemos, o número de raios dos soliformes taganos 

varia, conhecendo-se magnífico par com nove e onze daqueles 

elementos. Será que se trata de alusão às aberturas que se considera terem 

no corpo os homens e as mulheres, que tanta importância simbólica têm 

em quase todas as sociedades? 

Três antropomorfos, dois de Fratel e um outro de Ficalho          

(cf. pág. 205) seguram, com os braços erguidos ao alto, soliformes, 

conhecendo-se ainda soliformes ao lado de antropomorfos esquemáticos. 

Os antropomorfos que suportam soliformes, como se 

controlassem o movimento daquela estrela, devem ser colocados em 

paralelo com imagem pintada em abrigo do Estrecho de Santonge 

(Almería), onde se observa personagem sobre quadrúpede esquemático 

que segura, com os braços semierguidos, duas representações solares 

(Breuil, 1935, est. XXV-2), mas também com enorme antropomorfo da 

Arquinha da Moura que suporta, através de dois longos raios, figura 

solar, da qual emerge antropomorfo com cabeça de caprino (cf. pág. 205). 

Os antropomorfos associados a soliformes devem representar 

divindades que se acreditava controlarem aquela estrela, como Lugh 

Lamfhada do ciclo mitológico irlandês, aquele “que brilha” ou “o 

luminoso”; caracterizado por expor o sexo e mostrar grandes mãos, 

atributos dos deuses solares ou da luz, em geral comemorados nos inícios 

de Agosto. 

Importa, ainda, referir soliformes de São Simão (SS 1582.2) e de 

Fratel (F 147.2), cujos raios oferecem a extremidade encurvada, como as 

figurações de serpentes ou de báculos, associando iniludivelmente estes à 

construção simbólica da imagem solar, aspecto que já vinha sendo 

detectado na arte megalítica no Alto Alentejo, onde aqueles dois motivos 

se encontram ligados em diferentes menires (Gomes, 2000, pp. 146-148). 

Excelentes paralelos para os soliformes com raios encurvados 

encontram-se na gruta de Porto Badisco, no Sul de Itália (Graziosi, 1980, 

est. 68d, quadro XI).  
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Também algumas armações de veados do Vale do Tejo, dada a 

sua circularidade e a presença dos galhos, sugerem conotação solar, 

designadamente representação de veado morto, transportado por 

antropomorfo fálico, nos braços erguidos ao alto, de São Simão (SS 158) 

(cf. pág. 205). Esta ligação é afim dos soliformes cujos raios são 

armações de veados, encontrados na Cueva de Las Figuras (Sierra 

Momia, Cádis) (Breuil e Burkitt, 1929, est. I; Mas Cornellà, 2000). 

 Representação solar pintada, tida por E. Frankowski (1918,         

p. 126), H. Breuil (1933a, pp. 58, 59) e P. Acosta (1968, pp. 95, 96, 134), 

como figurando estrutura habitacional, contendo par de personagens 

esquemáticas, do abrigo 9, de Los Buitres de Peñalsordo, deve registar 

cosmogonia ligada com aquela estrela. 

Grandes pares de olhos solares encontram-se associados a figuras 

bitriangulares no abrigo de El Gabal (Vélez Blanco, Almería), mostrando 

significativa contemporaneidade entre ambos signos (Breuil, 1935, est. 

XXIII). Mostram grandes pares de olhos solares vasos procedentes da 

tholos do Outeiro (Aljustrel), de los Millares (Almería) e Vélez Blanco 

ou o recipiente de cerâmica, antropomórfico, de Can Tintoré (Gavà, 

Barcelona), todos eles calcolíticos. Devemos, não obstante, recordar que 

os soliformes aparecem nas decorações das cerâmicas, dos inícios do 

Neolítico da Andaluzia Oriental, embora seja durante o Calcolítico que se 

torna o motivo mais difundido na simbólica vascular, mas surgindo ainda 

em placas de tear, igualmente de cerâmica, sobretudo no Ocidente 

Peninsular. 

Soliformes mostrando dois conjuntos de raios em posição oposta, 

como acontece com exemplares do Vale do Tejo (F 832.1 ou OC 1.6) têm 

paralelos nos soliformes gravados em placas de tear calcolíticas, 

nomeadamente de Vila Nova de São Pedro. 

A evidente ligação da tecelagem com as deusas-mãe, 

representadas pela imagem solar, tem longínquos antecedentes nos 

Balcãs e na Ásia Menor (Çatal Hüyük),  a partir do VI milénio a.C., dado  
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que aquela actividade, ainda hoje conotada com o destino, é um acto 

criativo e complexo, em muito paralelo ao do nascimento. 

A iconografia solar deve ali ser entendida como de carácter 

apotropaico e memorativo da divindade tutelar (Gomes, 2005). 

Varuna, a grande divindade do sub-continente indiano, possui 

igualmente olhos solares. 

Círculos contendo ponto central, círculos simples e círculos 

integrando dois raios perpendiculares podem, ainda, corresponder a 

imagens solares, tal como as armações dos cervídeos, identificação que 

se deve, sobretudo, a E. Anati (1960, pp. 166, 168). 

Os círculos contendo dois raios perpendiculares, também por 

vezes são chamadas rodas solares e pertencem, sobretudo, à iconografia 

proto-histórica, embora possam ter surgido mais cedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerâmica simbólica (olhos/sóis). 1 – Tholos do Monte do Outeiro (Aljustrel, Beja); 2 – Anta 
Grande do Olival da Pêga (Reguengos de Monsaraz, Évora); 3-10 – Los Millares (Almería)     
(seg. 1, H. Schubart, 1965, fig. 2; 2, G. e V. Leisner, 1951, est. XXX; 3-6 e 8-10, H. Breuil, 1935, 
114-116, figs 62, 64, 65; 7, M. Almagro Basch e A. Arribas, 1963, est. XVI). 

Personagem montado, suportando dois soliformes. Estrecho de Santonge (Almería) (seg. H. Breuil, 
1935, est. XXV-2). 
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VII.4.2. CALVÁRIO 

Imagem identificada em Gardete, de idade histórica e algo afastada das 

zonas onde existem gravuras pré-históricas, mostra a única construção 

existente em todo o acervo de arte tagana, sendo constituída por 

cruciforme sobre vaso ou pedestal. 

Conforme tivemos oportunidade de referir, trata-se de 

demonstração religiosa, de carácter cristão, talvez memorativa, 

colocando-se a hipótese de encontrar-se relacionada com a construção da 

linha do caminho-de-ferro da Beira Baixa, que dela se encontra muito 

próxima. 

Figuras muito singelas, do mesmo tipo, encontram-se em locais 

onde, devido a acidentes, morreram pessoas ou ocorreu algo conotado 

com o transcendente, servindo também para afastar espítritos malfazejos 

ou cristianizar sítios julgados dominados pelo demónio; aspecto que em 

relação ao caso em apreço não podemos totalmente descartar, dada a 

presença, nas proximidades, das gravuras pré-históricas. 

Rochas decoradas do grande santuário do Monte de Góios, em 

Lanhelas (Caminha), mostram não poucos cruciformes sobre as imagens 

pré e proto-históricas, surgindo numerosas representações de calvários 

nas rochas da Canada do Inferno, no Vale do Côa. 
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CAPÍTULO VIII 
REPORTÓRIO ICO,OGRÁFICO – IDEOGRAMAS 

E PSICOGRAMAS 
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Os ideogramas ou signos, como mais comummente são deominados na 

literatura francesa relativa à arte parietal paleolítica, mereceram a atenção 

de A. Leroi-Gourhan (1968), a partir de 1958, tendo o mesmo autor 

concluído dez anos depois, que a sua “(…) interpretação não se deve 

basear em casos isolados, mas no estudo global das formas no tempo e 

no espaço”, procurando-se a sua “eventual função”. Podemos acrescentar 

que tal deve também acontecer para os restantes testemunhos artísticos, 

pictogramas e psicogramas, legados pelos nossos antepassados pré-

históricos. 

O estudo morfológico permitiu classificar as formas dos mais de 

3700 ideogramas gravados no Vale do Tejo, totalizando cerca de 60% das 

imagens ali estudadas, em quatro grupos: o das linhas; o das formas 

rectas; o das formas curvas; o dos leteriformes, correspondendo a mais de 

quarenta ocorrências diferentes. 

Indicaremos a morfologia, a história e a presença de cada uma 

daquelas. 
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VIII.1.1. LI,HAS RECTAS 

Encontrámos pequenas linhas, como as que unem pares de círculos, ou 

outras, com maior extensão, sugerindo ainda ligar figuras mas, também, 

exemplares isolados e nem sempre muito perceptíveis, dado serem 

constituídos por picotagem pouco densa e, por vezes, irregular, tanto em 

termos dimensionais como no que concerne à sua disposição. 

Os seus comprimentos são muito variáveis, podendo algumas 

delas corresponderem a imagens inacabadas. 

 

VIII.1.2. LI,HAS CURVAS 

Podem surgir isoladas ou associadas a imagens pré-existentes, aspecto 

que é mais recorrente. De facto, identificaram-se, principalmente no 

último período artístico da arte do Vale do Tejo, longas linhas, bem 

visíveis que envolvem e/ou ligam gravuras de períodos precedentes, 

como que reestruturando aqueles símbolos em novas composições. 

O aspecto assinalado ocorre, com bastante frequência, na arte 

rupestre do Noroeste Peninsular onde, igualmente, sobrepõem e unem 

zoomorfos e, sobretudo, espirais, conjuntos de círculos concêntricos, 

covinhas e outra iconografia. 

Estas linhas, mais ou menos longas e desenhando percursos 

sempre diferentes, podem relacionar-se com as linhas de luz produzidas 

por xamãs, traduzindo as suas viagens ao mundo transcendente, 

assinalando as imagens que elas por vezes unem, as entradas e saídas em 

tal universo (Lewis-Williams, 2003, p. 168). 

Outras linhas curvas, de pequenas dimensões, podem 

corresponder a círculos ou a ovais inacabadas, ou ainda a caudas 

zoomórficas associadas a imagens pré-existentes, como as longas caudas 

que sobrepõem diversos cervídeos na rocha 491 de Fratel, ou outras de 

pequenas dimensões que transformam círculos, ovais e outras imagens 

em animais fantásticos. 

 

VIII.1.3. LI,HAS O,DULADAS / SERPE,-
TIFORMES 

Desenham sucessão de curvas, em posição alternada e com aberturas 

mais ou menos idênticas. Distinguem-se das figurações de serpentes, 

dado não apresentarem princípio (cabeça) ou fim (cauda). 

Oferecem comprimentos diversos e curvas de variadas formas. 

 

VIII.1.4. LI,HAS QUEBRADAS 

Correspondem a linhas constituídas por sectores rectos, embora de 

comprimento variado e desenhando ângulos desiguais. 
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VIII.1.5. ZIGUEZAGUES 

Linhas formadas por sectores rectos, com dimensões semelhantes e 

definindo ângulos idênticos. Tanto os ziguezagues como os ondulados 

podem figurar correntes de água mas, também, campos lavrados. 

Trata-se de um dos temas mais recorrentes da arte megalítica 

peninsular, sendo um dos poucos comum tanto à decoração de menires 

como às paredes e corredores das câmaras dolménicas, onde tais temas 

surgem gravados e/ou pintados. 

Todavia, enquanto naqueles últimos monumentos tais motivos 

podem ocorrer dispostos na horizontal ou na vertical, já na decoração de 

menires e de estátuas-menires quase sempre apresentam disposição 

vertical. 

Na maioria dos casos da arte megalítica ibérica, as linhas 

onduladas encontram-se associadas a outros ideogramas, designadamente 

a figuras circulares, como acontece em dois dos monólitos do 

cromeleque dos Almendres (menires 58 e 83), ou a imagens pré-

existentes (menir 76). 

As linhas onduladas, quando isoladas ou em conjunto, são 

normalmente classificadas como serpentiformes, aspecto que tem 

conduzido à produção de numerosa bibliografia, alguma da qual ligada à 

ofiolatria (Bouza-Brey, 1940; Santos Júnior, 1940, p. 347, 376, nota 59; 

Tavares, 1967; 1983; 1986-87; Gomes, 1999, p. 231-238). 

Os serpentiformes surgem, gravados ou pintados, na arte parietal 

e móvel do Paleolítico Superior, sendo abundantes no grande santuário 

de Rouffignac (Barrière, 1983), conhecendo-se em abrigos e em 

santuários ao ar livre, de diferentes períodos pré e proto-históricos. 

Pelo menos em dois dos menires com gravuras serpentiformes do 

cromeleque dos Almendres as linhas onduladas encontram-se não só 

dispostas na vertical como se associam a círculos, sugerindo partirem, no 

menir 58, de três círculos duplos situados no topo da sua face voltada a 

sul. 

Aquela disposição e a presença dos círculos, conduz a 

interpretarmos as linhas onduladas como representações de raios solares, 

emanados pelo astro-rei, os raios divinos emitidos por aquela entidade. 

No menir 83, dois pequenos círculos, um deles com ponto 

central, encontram-se, de cada lado das linhas onduladas ou 

ziguezagueantes, aspecto com paralelos na arte rupestre e móvel 

calcolítica do Sul da Península Ibérica, onde tais composições sugerem 

representar divindade solar, talvez a grande deusa-mãe mediterrânica. Os 

círculos podem figurar soliformes ou os próprios olhos da deusa, 

surgindo na arte rupestre e em diversos artefactos, explicitamente 

radiados. 

Julgamos interessante registar que, apesar da conotação 

subterrânea auferida pela serpente em quase todas as grandes mitologias, 

no Antigo Egipto acreditava-se que o Sol, na sua origem, seria uma 

serpente de cobre, exibindo Ísis, sobre a cabeça uma cobra, o uraeus, 

suporte daquela estrela divina. 

Além das considerações anteriormente desenvolvidas, em relação 

às representações soliformes integrando linhas onduladas, importa referir 

que tais elementos iconográficos surgem, em grupos, na decoração de 

artefactos calcolíticos, designadamente de pesos paralelepipédicos de 

cerâmica procedentes dos povoados fortificados de Vila Nova de São 

Pedro (Azambuja) e Pedra de Ouro (Alenquer). 

 

VIII.1.6. FUSIFORMES / U,HADAS 

As incisões rectilíneas, abertas por abrasão, ou movimento de vaivém 

com a forma de fusos, dado serem mais largas na área mesial e afiladas 

nas extremidades, providas de secção em forma de V ou mais raramente 
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de U, popularmente denominadas no Norte por “unhadas do Diabo”, 

foram reconhecidas em diferentes rochas de São Simão, Cachão do 

Algarve e Fratel.  

As mais antigas daquelas, representando armas de arremesso, 

poderam ser, na rocha 453 de Fratel, atribuídas ao período estilizado 

estático e, portanto, com cronologia epipaleolítica. 

Tais gravuras encontram-se muito difundidas em abrigos do 

Planalto Mirandês, surgindo igualmente no Vale do Côa, mas também as 

conhecemos no Algarve (abrigo da Rocha, São Bartolomeu de Messines, 

Silves).  

Blocos contendo séries de gravuras fusiformes e filiformes, 

cortados de rocha ou de rochas decoradas, foram utilizados como 

material de construção no povoado calcolítico de Castanheiro do Vento 

(Vila Nova de Foz Côa), oferecendo cronologia ante quem para tais 

manifestações (Jorge, Cardoso, Pereira e Coixão, 2003, pp. 104, 118-123, 

129). 

A origem paleolítica dos fusiformes encontra-se bem atestada, 

designadamente através de seixo de arenito contendo conjuntos paralelos 

destes motivos, descoberto por D. Peyrony (1929, pp. 368, 370, fig. 4) no 

abrigo de Laugerie-Haute e atribuído aos inícios do Magdalenense. 

As gravuras lineares, de aspectos fusiforme e com secção em V, 

mais ou menos profundas, são bem conhecidas em ambas margens do 

Mediterrâneo (Península Ibérica, Itália, Sicília, Norte de África), em 

contextos paleolíticos, designadamente magdalenenses, e epipaleolíticos. 

Na Argélia têm sido atribuídos ao complexo cultural Capsense ou ao 

Neolítico com aquela tradição (Vaufrey e Le Dû, 1934; Le Dû, 1935-

1936; Lefebvre, 1970). Todavia, na Península Ibérica, existem superfícies 

onde aqueles motivos se associam a figurações de armas da Idade do 

Ferro, conforme acontece nas rochas de Molelinhos (Tondela), 

demonstrando a sua larga sobrevivência.  
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Em Tiaret, na Argélia, abrigo contendo gravuras fusiformes é 

denominado o “quarto da diaba”, oferecendo alusão a entidade 

sobrenatural, devido à forma de unhadas das incisões, e sendo 

semelhante à registada no Norte de Portugal (Graziosi, 1964a; Cadenat, 

1965; Aparício Pérez, 1977; González Morales, 1980; Márquez Uria, 

1980; González Morales e Márquez Uria, 1983; Moure Romanillo e 

González Morales, 1986; Díez-Coronel, 1986-87). 

Tecnicamente idênticas aos fusiformes, as denominadas unhadas 

diferem daqueles que apresentarem contorno encurvado. Contudo, 

mantêm a zona central mais larga e profunda, tal como o mesmo aspecto 

apontado das extremidades. A sua filiação cultural e cronologia deve ser, 

também, idêntica à dos fusiformes. 

 

VIII.1.7. BARRAS 

Termo muito utilizado por H. Breuil, para designar traços curtos e, em 

geral, largos, isolados ou agrupados em pares ou em séries. Encontram-se 

gravados ou em pinturas digitadas de abrigos com arte esquemática. Esta 

iconografia patente em muitas rochas do Vale do Tejo também foi 

reconhecida nos abrigos do Pego da Rainha (Mação), não longe da 

margem direita do rio Tejo e do complexo gravado (Cardoso, 2003). 

O arqueólogo francês citado, admitia que algumas barras tinham 

carácter antropomórfico, denominando-as “barras humanas ou barras 

antropóides” (Breuil, 1933a, pp. 20, 51), aspecto aceite por P. Acosta 

(1968, pp. 115-117) e que em parte reiteramos, em relação à arte do Vale 

do Tejo, dado nela surgirem pequenas barras, onde não só claramente se 

distingue a cabeça, como se encontram associadas a formas que, em 

alguns casos, se relacionam com antropomorfos de identificação mais 

clara. No entanto, quando não se distingue a cabeça e a forma é como 

que contínua preferimos classificá-la como barra. 

 

VIII.1.8. JUGOS 

Trata-se de ideogramas constituídos por linha contendo três curtas 

curvas, com dimensões idênticas, embora as extremidades possam 

também mostrarem-se mais curtas. 

A denominação agora apresentada segue a usada, para tais 

imagens, por pré-historiadores franceses (jugiform) e anglo-saxónicos 

(yoke), criada por M. de Closmadeuc, dada a semelhança formal com 

aquele artefacto, embora seja admitido apenas no sentido descritivo e não 

representacional. 

Encontra-se figurado na arte megalítica bretã, onde integra a sua 

fase mais antiga, designadamente nos monumentos de Gravinis (C2, C4, 

RS2) e de Mané Lud (L5, Lb, C1, C3, C5, R9) (Locmariaquer) 

(Déchelette, 1928, p. 611; Twohig, 1981, pp. 54, 58, figs 98-100, 119, 

120, 122). 

Na arte do Vale do Tejo surge, disposto horizontalmente, pelo 

menos na rocha 40 de São Simão (SS 40.18). 
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VIII.2.1. Â,GULOS 

Trata-se de figuras formadas por dois segmentos de rectas, unidos por 

uma das extremidades. Podem ser agudos, rectos ou obtusos, conforme a 

abertura desenhada. Em alguns casos devem corresponder a imagens 

inacabadas. 

 

VIII.2.2. PÓRTICOS 

Ideogramas constituídos por duas linhas verticais unidas, no topo 

superior, por linha horizontal. Representam, em muitas mitologias, a 

entrada e, nos mundos, grego, etrusco e romano, o mundus, ou seja, a 

passagem para a dimensão transcendente, o território dos antepassados. O 

pórtico une pois dois mundos, o dos vivos e o dos mortos, sendo 

igualmente interpretado como o sítio onde a noite e o dia se encontram e, 

portanto, é, naturalmente, um ponto de iniciação ou de passagem (Eliade, 

1982, p. 372). 

É possível que o pórtico esteja associado, de igual modo, à 

denominada alucinação do túnel, decorrente frequentemente de estados 

de consciência alterada e de experiências de morte eminente, sendo 

frequente. Não esqueçamos que muitos xamãs dizem aceder ao mundo 

dos espíritos através de orifícios (Lewis-Williams, 2003, pp. 144, 145).  

 

 

 

VIII.2.3. CRUCIFORMES 

São raros os cruciformes na arte do Vale do Tejo, conhecendo-se 

exemplares pré-históricos e outros gravados em idades históricas, talvez 

relacionados com o esconjuro das forças do mal a que se julgava estarem 

ligadas as gravuras pré-históricas. 

A cruz, o símbolo mais comum do catolicismo, a partir do século 

IV, foi gravada ou construída em madeira, ferro ou pedra sobre penedos 

naturais ou monumentos megalíticos, tendo em vista a cristianização, ou 

seja, o afastamento daquelas de inserção pagã, esconjurando as forças do 

mal que os possuíam e os cultos animistas que eles testemunhavam. 

Tal acção remonta a obediência de ordenança de Teodósio II, de 

435, depois inserida no “Código Teodosiano” de 438 e ela é obedecida, 

no século VI por São Sanson, bispo-abade de Dol (Ille-et-Vilaine), 

evangelizador da Bretanha ao mandar gravar cruzes em simulacrum 

abominabili, talvez menir, que no cimo de monte constituía o centro de 

danças de adoradores (Niel, 1972, pp. 18-21; 1976, pp. 42-45). 

Raramente correspondem a imagens pré-históricas, conhecendo 

grande difusão com a cristianização da Península Ibérica, principalmente 

a partir do século VI d.C., aspecto com paralelos em outros pontos do 

Ocidente Europeu (Lacaille, 1928). A cruz representa a ordem e a 

estabilidade, sendo considerada, por C. Jung, “símbolo natural”. 

 

VIII.2. FORMAS RECTAS 
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VIII.2.4. FLECHA DUPLA 

Este ideograma surge apenas uma vez em toda a arte do Vale do Tejo, 

onde foi representado através de abrasão, mostrando linha a que se 

associam, em cada extremidade, duas outras, formando ângulos agudos. 

Conhecemos imagens afins nos complexos de gravuras abradidas 

da Beira (Molelinhos, Tondela; Pedra Letreira, Góis) e de Trás-os-

Montes (Ridevides, Vilariça). 

 

 

VIII.2.5. TRIÂ,GULOS 

Embora raros na arte do Vale do Tejo, conhecemos triângulos figurados 

em linha de contorno e outros preenchidos com picotados, surgindo tanto 

com um dos vértices dirigidos para cima, como para baixo. Qualquer que 

seja a posição daqueles, eles são, para M. Gimbutas (1989, p. 226) “(…) 

o símbolo do sexo regenerador da Deusa”.  

Também A. Leroi-Gourhan (1973a, p. 103) interpretou as figuras 

triangulares, pintadas ou gravadas, da arte paleolítica, como símbolos 

femininos, representando o triângulo púbico, sendo mais realistas aquelas 

que mostram segmento longitudinal. Triângulos, representando o púbis 

feminino, foram figurados sobre placas de tear calcolíticas, de Vila Nova 

de São Pedro ou sobre fragmento de ídolo-cilíndrico de mármore, 

procedente do povoado, com aquela mesma idade, de Leceia 

(Cardoso,1995a). 

 

VIII.2.6. QUADRADOS 

Mostram, em geral, pequenas dimensões, devendo muitos deles 

corresponderem a círculos deficientemente executados. 

 

VIII.2.7. RECTÂ,GULOS 

Podem oferecer importantes variações dimensionais, alguns 

aproximando-se dos quadrados, sendo outros muito longos. É possível 

que certos rectângulos representem idoliformes ou, até, outros artefactos, 

como escudos ou mantos.  
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VIII.2.8. TRAPÉZIOS 

Apresentam grande variedade dimensional e polimorfismo, sendo 

possível que, pelo menos alguns, correspondam a idoliformes.  

Em alguns casos mais aparentam corresponder a ovais apontadas. 

Todavia, podem ser identificados com a representação da boca humana, 

do olho, da vulva ou, até, de grão de cereal, conferindo-lhes carácter 

protector. 
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VIII.3.1. CÍRCULOS 

R. Arnheim (1974, pp. 174, 175) considerou o círculo como a primeira 

figura desenhada por todas as crianças, facto que se deveria à anatomia 

do braço humano. O mesmo autor chamou a atenção para a sua aceitação 

universal como imagem religiosa da perfeição, totalmente simétrica e 

separada da envolvente mas, ainda, para a prioridade perceptiva que 

provoca, apesar de constituir o, talvez, mais simples dos elementos 

visuais (Arnheim, 1974, p. 175; 1982, p. 125). 

Os círculos, aparentemente isolados, organizados em linhas, 

dispostos em pares ou em séries concêntricas, tal como associados a 

figuras, antropomórficas ou zoomórficas, dos períodos precedentes e, não 

raro, sobrepondo ou envolvendo algumas delas, são muito comuns na 

arte rupestre do Vale do Tejo, sobretudo nos seus dois últimos períodos 

constituindo, mesmo, os ideogramas mais recorrentes (18,07%). 

A sua representação na arte pré-histórica ascende aos primeiros 

tempos do Paleolítico Superior, onde se encontram os denominados 

signos vulvares, nos blocos decorados aurinhacenses e gravetenses, 

simbologia que integra conjunto de variantes formais, tal como os 

semicírculos isolados ou organizados em conjuntos, e estas formas 

associadas a pontos ou a linhas, conforme sistematização recentemente 

apresentada por E. Anati (2006, p.60, fig. 21).  

As diferenças dimensionais e técnicas observadas nos mais de 

1100 círculos registados nas rochas do Vale do Tejo são acentuadas, 

mostrando, a maior parte daqueles, diâmetros situados em torno dos 

0,100 m. Não obstante em Fratel a média dos diâmetros dos círculos é de 

0,076 m (305 exemplares) e em Gardete de 0,072 m (204 exemplares). 

Aspectos técnicos, onde se releva a picotagem com negativos de 

pequenas dimensões, e em geral mais patinados, tal como a estratigrafia 

horizontal, indicam que alguns círculos, nomeadamente os associados a 

antropomorfos, pertencem às fases iniciais ao período meridional da 

evolução crono-estilística que propomos para a arte do Tejo e, portanto, 

ainda do Neolítico Final. Todavia, a presença de tais ideogramas ocorre, 

conforme dissemos, de forma dominante, nos dois períodos seguintes 

(atlântico e dos círculos e linhas), da Idade do Bronze e Idade do Bronze 

Final/Idade do Ferro. 

Na arte megalítica do Alto Alentejo os círculos existem, embora 

em quantidade bem mais discreta. De facto, já nos finais do século XIX, 

É. Cartailhac (1886, p.176), assinalava círculo, medindo 0,20 m de 

diâmetro, gravado no esteio do corredor da anta 2 da Herdade do Freixo 

de Cima, perto de Évora. 

Identificámos círculos isolados (15), alguns de grandes 

dimensões, nos menires 2, 49, 64 e 83 do cromeleque dos Almendres 

(Évora) (Gomes, 2002a, p.189), pelo menos nos menires 17 e 32 do 

cromeleque da Portela de Mogos (Évora) (Gomes, 2002a, p.190), nos 

monólitos 1, 24 e 37 do cromeleque do Xarez (Reguengos de Monsaraz) 

(Gomes, 2000b, pp. 56-59, 68, 70, 76, 77, 137), ainda nos menires do 

Monte da Ribeira e do Barrocal, no concelho de Reguengos de 

Monsaraz, ou no de Vale-de-Rodrigo, nos arredores de Évora (Gomes, 

1994, p. 322). 

VIII.3. FORMAS CURVAS 
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No menir 64 dos Almendres os grandes círculos parecem 

associar-se a representações de estandartes solares ou raquetas. 

O grande monólito central (m. 1), do cromeleque do Xarez 

contém pequeno círculo próximo da extremidade distal da face voltada 

para norte, enquanto o menir 24 daquele recinto mostra enorme círculo, 

gravado sobre o volume distal, e o menir 37 círculo, de menores 

dimensões que aquele, possivelmente associado a representação de 

báculo, aspecto que repete o que se observa no menir 48 dos Almendres, 

no menir 31 da Portela de Mogos e no menir das Vidigueiras.  

Os círculos referidos podem ter conotação solar, sobretudo o do 

menir 24 do Xarez, a que se associa linha, disposta na horizontal, sobre o 

seu volume mesial. Podemos aceitar que aquela demarcaria o centro da 

face do monólito, quando este se encontrava erecto e, portanto, com parte 

do volume proximal soterrado. São conhecidos grandes círculos 

semelhantes no menir do Barrocal e no de Vale-de-Rodrigo e, ainda, no 

topo do menir 32 do cromeleque da Portela de Mogos, o maior e 

ocupando posição aproximadamente central (Gomes, 1994, p. 322,      

est. IV; 1997c, p. 37). 

Os grandes círculos gravados no topo dos menires, embora não 

radiados podem, mesmo assim, ser interpretados como imagens solares, 

fazendo parte de composições, muito singelas, com possível concepção 

cosmológica. Assim, o círculo registaria nível celeste, ligado à ideia de 

renovação cíclica, enquanto outros elementos, como as linhas 

horizontais, talvez figurando cursos de água, separariam o nível terreno 

da vida do mundo inferior ou subterrâneo, residência das forças ctonianas 

e correspondendo sobretudo ao volume soterrado dos monólitos. 

A interpretação apresentada repete a estruturação descoberta por 

E. Anati, nos inícios dos anos setenta, para composições rupestres 

monumentais e estelas antropomórficas dos Alpes Italianos e de outras 

regiões da Europa, problemática desenvolvida pelo mesmo autor em 

estudos ulteriores (Anati, 1972; 1973; 1977; 1994; 1997). 

Recordemos que os círculos simples também constituem os 

motivos mais comuns figurados nos dólmenes irlandeses e britânicos, 

surgindo em quase metade deles (Twohig, 1981, p. 113). 

Importa reter que na arte do Vale do Tejo registámos numerosos 

círculos, gravados sobre antropomorfos ou sobre animais de diversas 

espécies, embora não tenhamos observado nenhuma daquelas figurações 

gravadas sobre círculos, o que muito importa tanto à cronologia desta 

forma como à do ciclo artístico tagano, demonstrando serem quase 

sempre tardios. 

A gravação de um círculo ou de uma covinha sobre outra 

figuração, por vezes em locais específicos, designadamente sobre a 

cabeça ou na parte mais alta, pode corresponder a atestado de valor, 

como à reafirmação do seu potencial religioso e/ou ritual. 

A evidente singeleza formal dos círculos permite que lhes 

possamos atribuir vários significados, sendo mais óbvios aqueles que 

representam cabeças de antropomorfos, dado ligarem-se aos corpos. 

Outros círculos devem conter conotação solar, dado que se 

associam a antropomorfos do mesmo modo que os soliformes, 

problemática a que adiante voltaremos. 

A grande quantidade de círculos e de formas afins, oferecida pela 

arte do Vale do Tejo, conduz-nos a considerá-los símbolos 

preponderantes, devendo ajudar ao domínio do que representam sobre 

outras instituições. Eles devem, segundo deduzimos, figurar imagens 

solares (Firth, 1973, p. 86). E afinal não começou o chamado desporto-rei 

por constituir disputa, entre os Maoris, pela posse de uma bola que 

simbolizava o Sol? (Caillois, 1988, p. 154) 

Mas o círculo é também, o uroboro, a serpente que morde a 

cauda, o símbolo do começo de tudo e da continuidade eterna ou da 

evolução fechada, enfim do eterno retorno. Não raro imagens de 
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colubrídeos do Vale do Tejo, por vezes aos pares, denunciando

acasalamento, associam

 

VIII.

Reconhecidos na decoração de alguns objectos do Paleolítico Superior, 

de que a bramadeira ou zumbidor 

França) é exemplo, com três de tais conjuntos, irão surgir 

no Calcolítico e, em grande quantidade, entre a Idade do Bronze Inicial e 

a Idade do Bronze Final.

Aos 

chamado 

Na arte do Vale do Tejo são mais comuns os conjuntos 

constituídos por dois círculos concêntricos (79%), embora tenhamos 

registado grupos de três (14%), quatro (5%), cinco (1%) e seis 

elementos

sucessivamente, valores múltiplos do diâmetro correspondente ao círculo 

menor. 

Os círculos concêntricos foram tanto gravados isolados como 

existem superfíci

detectararam

11 de Gardete, embora a mesma iconografia seja, por vezes, abundante, 

como acontece

Fratel, onde se encontra bem representada nas rochas 129 e 155 (Gomes, 

1983, p. 282, 283).

Idêntica temática é b

e do Noroeste Peninsular, onde tem sido atribuída à Idade do Bronze. Par 

de serpentiformes, da rocha 222 de São Simão, parece associado a 

conjunto de círculos concêntricos (Gomes, 1999, p. 232, fig. 6).
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colubrídeos do Vale do Tejo, por vezes aos pares, denunciando

acasalamento, associam-se a círculos ou a ovais. 

 

II.3.2. CÍRCULOS CO,CÊ,TRICOS

Reconhecidos na decoração de alguns objectos do Paleolítico Superior, 

de que a bramadeira ou zumbidor (bull-roader), de Saint

França) é exemplo, com três de tais conjuntos, irão surgir 

no Calcolítico e, em grande quantidade, entre a Idade do Bronze Inicial e 

a Idade do Bronze Final. 

Aos grupos de círculos concêntricos têm, alguns autores, 

chamado falsas-espirais. 

Na arte do Vale do Tejo são mais comuns os conjuntos 

constituídos por dois círculos concêntricos (79%), embora tenhamos 

registado grupos de três (14%), quatro (5%), cinco (1%) e seis 

elementos (1%). Na maioria dos casos os diâmetros mostram, 

ivamente, valores múltiplos do diâmetro correspondente ao círculo 

Os círculos concêntricos foram tanto gravados isolados como 

existem superfícies com vários grupos daqueles. Por exemplo, 

detectararam-se apenas três conjuntos de círculos concêntricos

11 de Gardete, embora a mesma iconografia seja, por vezes, abundante, 

como acontece em superfícies de São Simão, Cachão do Algarve ou 

Fratel, onde se encontra bem representada nas rochas 129 e 155 (Gomes, 

1983, p. 282, 283). 

Idêntica temática é bem conhecida em rochas da região de Viseu 

e do Noroeste Peninsular, onde tem sido atribuída à Idade do Bronze. Par 

de serpentiformes, da rocha 222 de São Simão, parece associado a 

conjunto de círculos concêntricos (Gomes, 1999, p. 232, fig. 6).

 

colubrídeos do Vale do Tejo, por vezes aos pares, denunciando 

ÍRCULOS CO,CÊ,TRICOS 

Reconhecidos na decoração de alguns objectos do Paleolítico Superior, 

), de Saint-Marcel (Indre, 

França) é exemplo, com três de tais conjuntos, irão surgir discretamente 

no Calcolítico e, em grande quantidade, entre a Idade do Bronze Inicial e 

de círculos concêntricos têm, alguns autores, 

Na arte do Vale do Tejo são mais comuns os conjuntos 

constituídos por dois círculos concêntricos (79%), embora tenhamos 

registado grupos de três (14%), quatro (5%), cinco (1%) e seis de tais 

Na maioria dos casos os diâmetros mostram, 

ivamente, valores múltiplos do diâmetro correspondente ao círculo 

Os círculos concêntricos foram tanto gravados isolados como 

s com vários grupos daqueles. Por exemplo, 

três conjuntos de círculos concêntricos na rocha 

11 de Gardete, embora a mesma iconografia seja, por vezes, abundante, 

Cachão do Algarve ou 

Fratel, onde se encontra bem representada nas rochas 129 e 155 (Gomes, 

em conhecida em rochas da região de Viseu 

e do Noroeste Peninsular, onde tem sido atribuída à Idade do Bronze. Par 

de serpentiformes, da rocha 222 de São Simão, parece associado a 

conjunto de círculos concêntricos (Gomes, 1999, p. 232, fig. 6). 

 

 

 

O menir 58 do cromeleque dos Almendres apresenta, perto do 

topo, conjunto constituído por

concêntricos cada, da base dos quais partem longas linhas onduladas 

verticais (Gomes, 2002b, p. 347), testemunho que faz recuar aquela 

iconografia ao Neolítico Final ou aos inícios do Calcolítico.

 

 

 

Percentagens de conjuntos de círculos concêntricos, conforme o 

14,29%

Jarro ritual. Buraco da Moura de São Romão (
est. I). 

 

O menir 58 do cromeleque dos Almendres apresenta, perto do 

constituído por três conjuntos de dois pequenos círculos 

, da base dos quais partem longas linhas onduladas 

verticais (Gomes, 2002b, p. 347), testemunho que faz recuar aquela 

iconografia ao Neolítico Final ou aos inícios do Calcolítico. 

de conjuntos de círculos concêntricos, conforme o 

número daqueles. 

2
83

79,05%

3
15

14,29%

4
5

4,76%

5
1

0,95%

6
1

0,95%

Jarro ritual. Buraco da Moura de São Romão (Seia) (seg. J. C. de Senna-Martinez et alii, 1993, 

O menir 58 do cromeleque dos Almendres apresenta, perto do 

pequenos círculos 

, da base dos quais partem longas linhas onduladas 

verticais (Gomes, 2002b, p. 347), testemunho que faz recuar aquela 

 

de conjuntos de círculos concêntricos, conforme o 

 

, 1993, 
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Ref. nº de círculos dimensões (m)  Ref. nº de círculos dimensões (m)  Ref. nº de círculos dimensões (m) 

SS 6.3 6 0,060; 0,120; 0,180; 0,240; 0,300; 0,360  CAL 50A.8 2 0,060; 0,100  F 107.2 2 0,060; 0,120 

SS12B.1 2 0,040; 0,080  CAL 58A.8 2 0,060; 0,120  F 111.2 2 0,025; 0,065 

SS 44.4 2 0,045; 0,070  CAL 58B.7 2 0,040; 0,140  F 113.1 2 0,050; 0,095 

SS 44.68 2 0,045; 0,110  CAL 59.1 2 0,050; 0,125  F 121.6 2 0, 040; 0,120 

SS 67.4 2 0,085; 0,170   CAL 59.5 2 0,025; 0,080  F 1222.6 2 0,070; 0,120 

SS 92.5 2 0,025; 0,060  CAL 65.9 2 0,020; 0,060  F 129.14 2 0,090; 0,180 

SS 119A.14 3 0,075; 0,175; 0,265  CAL 65.22 3 0,050; 0,100; 0,150  F 129.67 4 0,100; 0,150; 0,200; 0,250 

SS 183.28 2 0,050; 0,100   CAL 65.41 2 0,030; 0,090  F 129B.4 3 0,080; 0,145; 0,190 

SS 183.30 2 0,050; 0,090  CAL 66.57 2 0,050: 0,100  F 132.2 5 0,020; 0,060; 0,140; 0,190; 0,280 

SS 183.33 2 0,025; 0,075  CAL 68D.75 2 0,060; 0,120  F 132.3 2 0,090; 0,130 

SS 204.12 3 0,100; 0,180; 0,260  CAL 713.2 2 0,075; 0,160  F 134.5 2 0,030; 0,150 

SS 219.2 2 0,020; 0,050  CAL 72.2 4 0,050, 0,100; 0,150; 0,200  F 155.33 2 0,070; 0,120 

SS 2202.8 2 0,045; 0,090  CAL 911.3 2 0,050; 0,100  F 155.54 2 0,065; 0,130 

SS 221.14 2 0,030; 0,120  CAL 101B.11 3 0,050; 0,090; 0,120  F 155.91 3 0,030; 0,060; 0,090 

SS 222.1 3 0,030; 0,060; 0,120  CAL 101B.19 4 0,050; 0,075; 0,100; 0,150  F 198.1 3 0,080; 0,140; 0,220 

SS 223.12 2 0,120; 0,180  CAL 101B.26 4 0,035; 0,075; 0,125;0,175  F 2001.1 2 0,060; 0,130 

SS 226.15 3 0,050; 0,150  CAL 101B.39 2 0,075; 0,125  F 203.84 2 0,090; 0,220 

SS 226.18 3 0,025; 0,075; 0,150  CAL 113.6 2 0,035; 0,075  FR, 1A.2 2 0,080; 0,175 

SS 230.7 2 0,035; 0,080  FIC 1.6 2 0,105; 0,210  CHVM 6.7 2 0,025; 0,070 

SS 2331.2 2 0,030; 0,060  FIC 39.8 2 0,035; 0,060  CHVM 6.24 2 0,080; 0,130 

SS 254.9 2 0,070; 0,120  FIC 54. 15 2 0,040; 0,080  CHVM 6.35 2 0,070; 0,140 

AL 15.3 2 0,150; 0,210  F 32A.1 3 0,060; 0,100; 0,140  CHVJ 4.2 2 0,150; 0,250 

AL 36.2 2 0,025; 0,050   F 39. 3 0,045; 0,085; 0,125  CHVJ 12.3 2 0,060; 0,150 

AL 64.59 2 0,035; 0,100   F 39A.2 2 0,080; 0,115  G 6.37 2 0,070; 0,110 

LB 61.4 2 0,050; 0,075  F 39A.3 2 0,075; 0,130  G 11.60 2 0,020; 0,060 

CAL 6B.23 2 0,070; 0,105  F 39B.16 2 0, 070; 0,150  G 11.61 2 0,050; 0,135 

CAL 6B.26 2 0,100; 0,150  F 43.27 2 0,080; 0,150  G 11.136 2 0,055; 0,110 

CAL 16.2 4 0,040; 0,080; 0,120; 0,160  F 49.11 2 0,075; 0,170  G 20.20 2 0,040; 0,080 

CAL 18.11 2 0,040; 0,080  F 55.25 2 0,090; 0,150  G 28.6 2 0,040; 0,100 

CAL 18.23 2 0,035; 0,070  F 55.39 2 0,075; 0,135  G 31.7 2 0,040; 0,120 

CAL 28B.5 2 0,075; 0,150  F 56.19 3 0,040; 0,080; 0,140  G 31.10 2 0,050; 0,100 

CAL 28B.9 2 0,075; 0,200  F 56.24 3 0,130; 0,200  G 31.14 2 0,030; 0,070 

CAL 28B.11 2 0,075; 0,150  F 68.15 3 0,100; 0,140; 0,190  G 31.15 2 0,040; 0,080 

CAL 28B.16 2 0,100; 0,200  F 68.7 2 0,035; 0,090  G 31.23 2 0,040; 0,080 

CAL 31.2 2 0,060; 0,120  F 72.14 2 0,040; 0,080  OC 1.7 2 0,075; 0,150 

Conjuntos de círculos concêntricos (Σ = 105). 

 

Nível correspondente à Idade do Bronze Final, do Buraco da 

Moura de São Romão continha jarro provido de asa, decorado sob o 

bordo com escalariforme, mostrando, no corpo, círculos concêntricos 

incisos, e pequeno soliforme (Senna-Martínez, Valera, Teixeira e Ventura, 

1993, est. I). Trata-se, certamente, de recipiente com carácter ritual, que 

associa temas da arte do Vale do Tejo, correspondentes ao período V ou 

atlântico. Apenas o escalariforme não é ali conhecido, podendo 

representar escada mística, por onde o Sol baixa diariamente à Terra, 

encontrando-se aquele ali figurado. É a escada com que, no Egipto, Rá 

subiu ao Céu e com a qual sonhou Jacob (Génesis, XXVIII, 12) para o 

mesmo efeito (Eliade, 1982, p. 373).  
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VIII.3.3. CÍRCULOS CO,TE,DO PO,TO 

CE,TRAL 

Registam-se significativas ocorrências desta forma na arte do Vale do 

Tejo. 

Aquelas figuras, que a arqueologia anglo-saxónica divulgou 

como “dot-and-circle” ou “cup-and-ring-mark”, mostram, na Europa 

Atlântica, quatro grandes zonas de concentração: uma respeitante à 

Escandinávia, outra às Ilhas Britânicas (Irlanda e Grã-Bretanha), a 

terceira ao Noroeste Peninsular (Galiza e Norte de Portugal) e a quarta ao 

Vale do Tejo. Elas foram identificadas em penedos ao ar livre ou em 

monumentos megalíticos, tanto dólmenes como menires e estátuas-

menires. 

Também detectámos tais motivos no santuário exterior do 

Escoural e no megalitismo da região de Évora-Monsaraz, 

circunscrevendo-se por ora às superfícies de menires e de estátuas-

menires, tanto isolados (Barrocal, Monte da Ribeira), como integrados 

em cromeleques (Almendres, Portela de Mogos, Xarez). 

Na enorme estela-menir do Monte da Ribeira (Reguengos de 

Monsaraz), a superfície proximal de uma das faces apresenta conjunto de 

círculos com ponto ou covinha central (Gonçalves, Balbín-Behrmann e 

Bueno-Ramírez, 1997, 240). 

No esteio 6 da câmara do dólmen Chão Redondo 2 (Talhadas, 

Sever do Vouga), observa-se conjunto de linhas verticais gravadas e, 

entre algumas das quais, círculos, um deles com ponto central (Twohig, 

1981, Fig. 36). 

Reconhece-se a mesma síntese iconográfica no Covacho del 

Morro (Valonsadero, Soria), com séries verticais e horizontais de círculos 

pintados de cor vermelha, contendo ponto central, círculos idênticos dos 

quais partem, na direcção do solo, linhas onduladas, linhas onduladas 

intercalando com série de três círculos disposta na vertical e, até, dois 

conjuntos de dois “báculos” com longos cabos. Este santuário rupestre 

foi tido como marcador do território e da sua identidade étnica (Gómez-

Barrera, 1982, pp. 99-102, fig. 34; 2000). 

Pequeno seixo de quartzito, de Villafranca del Bierzo (León), 

transformado em idoliforme, medindo 0,22 m de altura, apresenta 

gravado, em uma face, figura antropomórfica esquemática e, na face 

oposta, três círculos, com ponto central, sugerindo partirem do círculo 

central duas linhas onduladas verticais (Mañanes, 1975), repetindo 

motivo iconográfico que temos vindo a descrever e ajudando a 

reconhecer a sua dispersão peninsular. 

Na Irlanda e Ilhas Britânicas os motivos que temos vindo a 

mencionar surgem, embora escassamente, na arte megalítica tardo-

neolítica, como em cistas dos inícios da Idade do Bronze, embora a 

grande maioria tenha sido reconhecida em lajes reutilizadas, cujas 

gravuras serão anteriores e, portanto, do Neolítico Final. No entanto, não 

podemos descartar a hipótese da pervivência de tais motivos durante a 

Idade do Bronze daquela região, não só em monumentos funerários 

como em rochas ao ar livre (Burgess, 1990, p. 163, 164, 168). Por outro 

lado, os círculos simples constituem os motivos mais comuns figurados 

nos dólmenes irlandeses e britânicos, ocorrendo em quase metade deles 

(Twohig, 1981, p. 113). Na Bretanha, encontramos círculos com covinha 

central nos menires de Kermorvan e Kerpenhir (Twohig, 1981, p. 63). 

Os círculos com ponto ou covinha central podem, em alguns 

casos, remontar ao Neolítico Final, como demonstra a existência de tais 

figuras no santuário exterior do Escoural ou em estátuas-menires dos 

arredores de Évora, embora a maioria deva pertencer ao Calcolítico e à 

Idade do Bronze (Gomes, 2002a, p.195). 

Aquelas mesmas figuras têm sido interpretadas, por alguns 

autores, como representações solares, significando tal símbolo, na escrita 

hieróglifica egípcia, o Sol e a Eternidade (Kha). Elas encontram-se 
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associadas, em menires dos cromeleques de Almendres, Portela de 

Mogos e Xarez, assim como no menir das Vidigueiras (Reguengos de 

Monsaraz), a figurações de báculos. Também o enorme menir do Monte 

da Ribeira, apresenta, na superfície próximal de uma das faces, conjunto 

de círculos com ponto central (Gonçalves, Balbín-Behrmann e Bueno-

Ramírez, 1997, p. 240). 

No Valcamónica, E. Anati (1960a, p. 62) interpretou os círculos 

contendo ponto central como imagens solares, ali sendo mais antigos que 

os discos radiados, que devem representar a mesma estrela. Este aspecto 

cronológico repete-se no Vale do Tejo, onde círculos contendo ponto 

central podem ser atribuídos ao Neolítico Final e os soliformes radiados 

permitem classificação no Calcolítico. Serão mais tardias as figurações 

solares de círculos contendo diâmetros cruzados. 

 

VIII.3.4. DOIS CÍRCULOS CO,TE,DO 

PO,TO CE,TRAL 

Trata-se de variante da forma anterior, com a marcação do centro e que 

surge, no complexo tagano, no seu período atlântico. 

 

 

 

 

 

VIII.3.5. CÍRCULOS CO,TE,DO COVI,HA 

CE,TRAL 

Trata-se de ideograma muito semelhante ao da forma anteriormente 

descrita. Contudo, as dimensões da covinha central podem variar e 

conferir-lhe aspecto diferente. Em termos simbólicos, a covinha pode ser 

entendida como receptáculo ou como “passagem” para o interior da 

rocha, afastando-se da simbologia dos círculos com ponto central. 
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1 – Covacho del Morro (Soria); 2 – Villafranca del Bierzo (León) (1, seg. J. A. Gómez-Barrera, 
1982, fig. 34; 2, seg. T. Mañanes, 1975, p. 192, est. II). 



 

VIII.3.6. CÍRCULOS CO,TE,DO MA,CHA 

CE,TRAL 

Alguns círculos mostram, no interior, grupos de picotados, mais ou 

menos densos, mas que não chegam a preencher a totalidade daquele 

espaço, constituindo disco. 

 

VIII.3.7. CÍRCULOS CO,TE,DO DIÂMETRO 

Correspondem a círculos subdivididos por diâmetro, formando imagem 

pouco comum na arte do Vale do Tejo. 

 

 

 

VIII.3.8. CÍRCULOS CO,TE,DO DOIS 

DIÂMETROS CRUZADOS 

Imagem rara na arte do Vale do Tejo, foram detectados exemplares no 

Cachão do Algarve, Fratel e Gardete. 

Para alguns autores representaria o Sol, ou a roda solar, enquanto 

para outros tratar-se-ia de símbolo lunar, figurando as suas fases. R. S. 

Lorenzo-Ruza (1956, p. 18) chamou-lhes rodas solares, com origem 

danubiana ou galega e cuja difusão alcançaria a Escandinávia. 

 

 

VIII.3.9. CÍRCULOS CO,TE,DO MEA,DRO 

Trata-se de imagens construídas a partir de círculos que integram 

meandros, mais ou menos desenvolvidos e cujas extremidades unem às 

daqueles. 
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VIII.3.10. CÍRCULOS CO,TE,DO CI,CO 

COVI,HAS 

Imagem pouco comum na arte do Vale do Tejo, mas com abundantes 

paralelos no Noroeste Peninsular. 

 

 

 

VIII.3.11. DISCOS 

Algumas figuras, de contorno circular ou subcircular, mostram não 

corresponderem a simples manchas com aquelas formas, mas a imagens 

propositadamente preenchidas por picotados, constituindo verdadeiros 

círculos que, para não se confundirem com o que denominámos círculos, 

chamámos discos. 

Estas figuras também têm sido registadas em outros complexos 

artísticos rupestres, designadamente no Noroeste Peninsular (Lanhelas, 

Caminha), onde auferem de cronologia da Idade do Bronze Final ou, 

alguns exemplares, da Idade do Ferro. 

 

VIII.3.12. SEMICÍRCULOS 

Devem, em alguns casos, ser considerados círculos incompletos, embora 

à grande maioria tivesse sido propositadamente dada a forma 

semicircular ou aproximada, com o aspecto de ferradura ou de U 

invertido. 

Aqueles motivos são recorrentes na arte rupestre, tanto megalítica 

como ao ar livre, podendo surgir isolados, agrupados em linhas ou em 

conjuntos concêntricos como, ainda, associados a outras gravuras. 

Para certos autores tratar-se-ia de estilizações antropomórficas 

femininas, enquanto para outros poderiam corresponder a representações 

especificamente de carácter sexual, ou a figurações muito esquemáticas e 

sintéticas de bois domésticos. De facto, estes signos, designados 

“cornudos” por alguns autores, encontram-se com abundância na arte 

megalítica funerária da Bretanha, a partir de meados do V milénio a.C., 

evidenciando a importância económica dos animais que representam 

(Tresset, 2005).  

Conhecem-se numerosos ideogramas do tipo que referimos em 

quase todas as estações com arte rupestre do Vale do Tejo, encontrando-

se na rocha 1131 de Fratel, conjunto de sete representações, em forma de 

U invertido, alinhadas horizontalmente, o que também acontece em 

dólmenes da Bretanha. Signos semelhantes foram recenseados no 

santuário exterior do Escoural, de idade tardo-neolítica, e na Alagoa 

(Tondela), com cronologia da Idade do Bronze Médio-Final, 

demonstrando a sua recorrência e larga diacronia (Gomes e Monteiro, 

1974-77).                    

Gravura com forma semicircular, do menir 92 dos Almendres, 

acompanhava conjunto de covinhas e extensas zonas picotadas. 

Reconhecemos aquele mesmo motivo na face A do menir de Vale-de-

Rodrigo (Évora), onde surge isolado no topo da extremidade distal do 

monólito, embora tenha sido, ulteriormente, transformado em enorme 

soliforme (Gomes, 1994, p. 322, fig. 2). 

Identificaram-se quatro conjuntos de arciformes em forma de U 

invertido, no esteio 3 da anta 1 do Taco (Albergaria-a-Velha) (Silva, 
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1997, pp. 137, 138, 143, fig. 7, est. II-1), sendo este tipo de iconografia 

muito comum no túmulo de Gavr’Inis, no Morbihan.  

Também o esteio 12 da câmara da tholos da Granja de Toniñuelo 

(Badajoz), apresenta, no quadrante superior direito, quatro figurações em 

forma de U (Bueno-Ramírez e Balbín-Behrmann, 1997, pp. 110, 113, fig. 

18), em contorno e muito semelhantes aos luniformes que ostentam a 

maioria das estátuas-menires antropomórficas, tanto do cromeleque dos 

Almendres, como do de Portela de Mogos e que estudaremos neste 

mesmo capítulo. 

As figurações de Granja de Toniñuelo devem ser datadas, dada a 

tipologia muito característica do sepulcro, no Calcolítico, ou seja a partir 

de finais do IV milénio e, sobretudo, no III milénio a.C. 

 

VIII.3.13. SEMICÍRCULOS OU ARCI-
FORMES CO,CÊ,TRICOS 

São imagens muito difundidas na arte megalítica da Península Ibérica, 

Bretanha e Irlanda, sendo possível que, segundo J. D. Lewis-Williams 

(2002, pp. 140, 146) correspondam a visões provocadas por alterações no 

sistema neurológico e óptico, por isso, classificadas como “fenómenos 

entópticos”, correspondendo a elementos alucinatórios primários nos 

estados de consciência alterada. 

Raros na arte rupestre do Vale do Tejo onde os detectámos apenas 

nas rochas de Fratel, encontram alguns paralelos na arte megalítica, 

nomeadamente em esteio da Tumba del Castellín, de Pola de Allande 

(Asturias) (Twohig, 1981, fig. 68; Blas Cortina, 1997, p. 75, fig. 3) ou do 

dólmen 1 do Taco (Albergaria-a-Velha) (Silva, 1997, pp. 137, 143, fig. 7, 

est. II-1). 

Este tema, também conhecido na arte megalítica da Bretanha, 

decora produções vasculares daquela região e da Normandia, atribuíveis 

ao grupo de Castellic, datado nos finais do V milénio a.C. e nos inícios 

do milénio seguinte (4300 – 3900 a. C.), onde surgem cerâmicas 

decoradas com báculos (Table des Marchand) (Tresset, 2005, p.278). 

 

 

 

VIII.3.14. OVAIS 

Muitas figuras foram propositadamente gravadas com forma oval, 

embora algumas aparentam ser círculos cuja execução, através de 

picotagem directa, foi deficiente. 

Na arte do Paleolítico Superior europeu surgem ovais simples, 

contendo linha longitudinal e encaixadas, interpretando-se como 

representações vulvares (Leroi-Gourhan, 1973a, p. 104). 

Artefacto ovóide, afeiçoado em arenito de cor branca, 

acompanhava, no depósito ritual do tumulus de Padrão 9 (Vila do Bispo), 

dormente e movente de mó manual, fragmentos de grande vaso de 

cerâmica e restos de fauna malacológica. A sua forma e cor, fazem como 

que, de imediato, nos recorde um ovo, cujo papel simbólico não parece 

despiciendo (Gomes, 2008a). 

O ovo traduz a ideia do renascimento e encontra-se em muitas 

cosmogonias que tentam explicar a vida e a presença humana, em 
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diferentes regiões do nosso planeta, da Índia à Grécia Antiga e do 

Continente Africano ao Americano (Gimbutas, 1974, pp. 101, 102; 

1989,pp. 213-219). Trata-se de símbolo ligado à regeneração da 

Natureza, designadamente do mundo vegetal, que acontece no início da 

Primavera (Páscoa) e que, no contexto acima assinalado, ganha 

consistência, dado encontrar-se associado a mó manual, a recipiente e a 

restos de alimentos, melhor configurando conjunto ritual, conotado com a 

fertilidade agrícola e o bem-estar geral das populações. 

O ovo é um sinal de nascimento ou de regresso à vida, dado o seu 

valor cosmogónico, daí o costume romano de se depositarem ovos nas 

sepulturas e em muitas sociedades europeias de os colocar nos campos 

lavrados ou de os consumir, durante as sementeiras, aspecto que haveria 

de ter continuidade nos ovos de Natal e de Páscoa (Gimbutas, 1989,       

p. 213). Trata-se, segundo M. Eliade (1977, pp. 489, 490), de uma 

“epifania da criação”. Acreditava-se, também, que os ovos tinham 

poderes mágicos e o seu simbolismo ornitomorfo conduziu a crer-se que, 

pelo menos, algumas aves possuíam funções psicopompas,                

como conduzir a conceber as almas em forma de aves (Eliade, 1982,    

pp. 366-369). 

 

VIII.3.15. DUAS OVAIS CO,CÊ,TRICAS 

Algumas destes conjuntos podem corresponder à tentativa de executar 

círculos concêntricos, embora outros indiquem que, claramente, se 

procurou mostrar ovais. Estas séries, como que encaixadas, também são 

conhecidas na arte do Paleolítico Superior e nas gravuras megalíticas 

tardo-neolíticas, da Bretanha e Irlanda. Constitui, porventura, elemento 

afim, no actual território português, a decoração de estela, 

antropomórfica, de Casal de Insalde (Paredes de Coura), datável no IV 

milénio a.C. e onde se observa impressivo conjunto de quinze 

rectângulos encaixados (Gomes, 2006). 

VIII.3.16. ESPIRAIS 

As espirais são numerosas em quase todas as estações com petróglifos do 

Vale do Tejo, sendo bem conhecidas nas maiores, sobretudo em Fratel, 

mas ainda no Cachão do Algarve ou São Simão, onde se podiam 

observar tais motivos que, por vezes, atingiam grandes dimensões e 

mostravam diversas voltas. 

Existem, na arte do Tejo, espirais com 1,5 voltas às que 

apresentam 6 voltas, variando, em diâmetro, de 0,030 m a 0,370 m. O 

número de espirais dextrorsas é apenas ligeiramente inferior (31) ao das 

espirais sinistrorsas (34). São mais numerosas as espirais que apresentam 

até três voltas (61%), seguindo-se-lhes em número as que oferecem 3,5 

ou 4 voltas (23%), decaindo o número das que possuem 4,5 e 5 voltas 

(11%) e sendo raras as que têm 5,5 ou 6 voltas, de que se recensearam 

apenas três exemplares (5%). 

Espirais, meandros e círculos concêntricos, constituem a 

iconografia mais característica do período V, ou Atlântico, da arte do Vale 

do Tejo, datável na Idade do Bronze Inicial e Médio, existindo 

numerosos casos de sobreposições daqueles temas em relação aos dos 

períodos anteriores. No mesmo período artístico devemos integrar 

escassas representações de armas, como outra iconografia, 

nomeadamente certos antropomorfos esquemáticos (Gomes, 2000a,       

p. 101).  

Nos anos trinta, perante os testemunhos então disponíveis, 

Alberto Souto (1931, pp. 411-413) defendeu que o reportório figurativo 

acima referido, por ele detectado na rocha dos Fornos dos Mouros, na 

Serra do Arestal (Aveiro), constituiria a “(…) mais meridional das 

manifestações de arte rupestre galaico-lusitana (…)”, tendo sido 

atribuída aos construtores dos tumuli encontrados perto e à influência 

cultural tanto do Mediterrâneo Oriental, como das devidas às relações 

atlânticas. O mesmo autor voltaria a tratar tal problemática quando deu a  
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conhecer a rocha decorada do Outeiro dos Riscos (Gatão, Cepelo, Vale de 

Cambra), altura em que considerou o rio Vouga como limite meridional 

de tal iconografia, a que conferiu origem céltica e, portanto, idade proto-

histórica (Souto, 1932). Mais tarde, A. Souto (1938) retomou a 

abordagem da mesma temática, reafirmando a influência da Bretanha e 

Irlanda sobre a Galiza, desde os tempos neolíticos, tese em que foi 

seguido por, entre outros, R. S. Lorenzo-Ruza (1957, pp. 54, 55). 

A problemática sobre a origem e difusão dos motivos circulares e, 

sobretudo, das espirais, em contextos da Europa Ocidental e Atlântica, foi 

recuperada por E. MacWhite (1951) que, seguindo R. Vaufrey (1936; 

1938, p. 27, 28), defendeu terem tais formas origem no Egipto pré-

dinástico, na esteira de J. Déchelette (1909, p. 13), daí passando ao Norte 

de África, às Canárias e à Europa Ocidental, contrariando a explicação, 

até então mais corrente, que fazia proceder tal iconografia do Egeu ou de 

outros que propuseram a sua génese na Irlanda (Déchelette, 1912, p. 44; 

Breuil, 1934, p. 322). 

Também O. Montelius (1895, pp. 62, 63), detectou influências 

oriundas do Egipto, da Fenícia e da Grécia, referindo espólios dos 

túmulos micénicos e citando o então incontornável Schliemann, para a 

origem das espirais encontradas tanto na arte rupestre como móvel, da 

Idade do Bronze, da Escandinávia, referindo como via de possível 

difusão a denominada rota do âmbar, dado que jóias encontradas em 

Micenas foram produzidas naquela matéria-prima, oriunda do Báltico. 

No entanto, aceita igualmente contributos provindos da Hungria, Áustria, 

Boémia e do Nordeste da Alemanha, através do rio Elba, tido como 

principal via de comunicação entre o Sudeste Europeu e o Norte. E, no 

mesmo sentido explicou J. Boehlau (1928) a presença abundante de 

espirais na decoração vascular do Neolítico da Alemanha (bandkeramik). 

S. Reinach (1896, pp. 689, 690) criticou a teoria difusionista de 

A. J. Evans que indicou a presença de espirais em escaravelhos egípcios 

dos inícios do IV milénio e sobretudo de meandos do milénio seguinte, 

de onde teriam passado a Creta, estendendo-se, em seguida, a todo o 

Mediterrâneo e, depois, à Europa Atlântica, seguindo a via do estanho, 

enquanto a sua difusão na Europa Continental se deveria à via do âmbar. 

Para este arqueólogo a espiral seria poligénia, surgindo em diversos 

locais e em diferentes épocas (Déchelette, 1928, pp. 612-614). 

A origem da espiral no Mediterrâneo Oriental, tida como símbolo 

da fertilidade, dali passando à Peninsula Ibérica e desta à Europa 

Atlântica, foi defendida por H. Kühn (1956, pp. 150, 151). 

A. Lommel (1967, p. 131) tentou explicar a dispersão das espirais 

nas zonas setentrionais da Rússia devido à influência do Sudeste 

Europeu, através da Cultura de Tripoli, dali chegando à Carélia e ao 

Norte da Escandinávia. Outros investigadores têm seguido a mesma 

perspectiva difusionista, apesar dos matizes, recuando tais contributos 

aos tempos cretenses ou até à cerâmica neolítica (bandkeramik), da 

região danúbio-balcânica e indicando como vias o Danúbio, o Reno, o 

Elba e o Oder (Herner, 1989, pp. 2, 3). 

Em relação à presença das espirais na Península Ibérica, R. S. 

Lorenzo-Ruza voltou a pugnar pela origem mediterrânea para aquela 

temática (círculos, espirais, labirintos) que relacionou com a exploração 

metalífera, nomeadamente de estanho, no Noroeste Peninsular, no que 

refere autores anteriores e, sobretudo, H. Obermaier (1923, p. 34; 1925; 

1925a), tendo produzido numerosa bibliografia, alguma de índole 

monográfica, sobre este assunto (Lorenzo-Ruza, 1946; 1951; 1952; 1953; 

1954; 1955; 1956a; 1956b; 1957).  

Apesar da abundante iconografia do Vale do Tejo que se encontra 

divulgada sobre esta problemática, ainda trabalhos recentes defenderam, 

anacronicamente, o Vale do Vouga como limite meridional da expansão 

das espirais (Rodrigues, Silva, Almeida e Vaz, 1989, p. 276). 

O símbolo que temos vindo a referir encontra abundantes 

paralelos na arte rupestre do Noroeste Peninsular, integrando o vasto 

mundo  cultural  Atlântico,  cujos  reflexos  artísticos  se  detectam  na  
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Ref. D/S nº voltas Ø (m)  Ref. D/S nº voltas Ø (m)  Ref. D/S nº voltas Ø (m) 
SS 10.1 D 3,5 0,210  F 291.7 D 2,5 0,120  F 155.16 D 3 0,095 

SS 12A.5 S 5 0,150  F 37.4 D 1,5 0,100  F 155.65 D 5,5 0,275 

SS 12B.5 D 5,5 0,155  F 39.17 S 2 0,150  F 155.73 S 4 0,130 

SS 44.19 S 2 0,060  F 39.29 D 4 0,370  F 155.81 S 2 0,150 

SS 168.17 D 2,5 0,050  F 52A.3 D 2 0,110  F 155.96 S 4,5 0,180 

SS 210.9 S 4 0,190  F 55.35 S 2,5 0,125  F 155.101 S 3,5 0,120 

SS 2221.11 S 2,5 0,110  F 56. 18 D 1,5 0,140  F 155.115 D 3,5 0,150 

AL 64.43 S 1,5 0,080  F 56.67 D 2,5 0,250  F 155.117 S 1,5 0,115 

CAL 5.8 D 1,5 0,080  F 72.17 S 2,5 0,080  F 155.119 D 3,5 0,120 

CAL 18.7 D 5 0,165  F 106.2 S 4 0,235  F 155.122 D 3,5 0,140 

CAL 18.18 S 4,5 0,180  F 107.3 S 3,5 0,200  F 155.124 D 3,5 0,110 

CAL 23.2 S 2 0,130  F 1111.1 D 3,5 0,165  F 155.138 S 4,5 0,170 

CAL 54.63 S 3 0,085  F 1121.1 D 5 0,220  F 155.150 S 3 0,090 

CAL 56.17 S 2,5 0,120  F 1125.3 S 4 0,105  F 170.2 D 2 0,090 

CAL 59.2 S 2,5 0,120  F 1132.2 D 5 0,170  F 175.7 S 6 0,220 

CAL 59.12 S 3,5 0,210  F 114.2 D 2,5 0,130  F 175.19 D 4 0,110 

CAL 63.39 D 1,5 0,100  F 116.2 S 2 0,200  F 195.2 D 1,5 0,200 

CAL 63.45 D 1,5 0,090  F 120.2 S 2,5 0,110  F 203.39 S 2 0,190 

CAL 72.17 D 3 0,125  F 1222.3 D 3 0,170  CHVM 4.2 D 1,5 0,030 

CAL 101B.15 S 2 0,175  F 129.4 S 2,5 0,120  CHVM 6.6 D 2,5 0,150 

FIC 161.1 S 2 0,160  F 130.2 S 2,5 0,210  G 11.110 S ? ? 

F 7A.5 S 1,5 0,150  F 155.3 D 1,5 0,070      

Espirais do Vale do Tejo (D = dextrorsas; S = sinistrorsas). 

 

decoração dos túmulos megalíticos da Irlanda (Loughcrew, New Grange, 

Bryn Cili Ddu, entre outros), Ilhas Britânicas e da Bretanha (Gravinis, 

Petit Mont) e, segundo alguns autores, atingindo, a sul, o arquipélago das 

Canárias e o Norte de África, abrangendo larga diacronia, desde o tardo-

neolítico às idades dos metais. As espirais encontram-se presentes na 

iconografia da gruta de Porto Badisco, no Sul de Itália (Graziosi, 1980, p. 

78) e também no monumental hipogeu de Hal Saflieni, em Malta, que 

apresenta um dos textos decorados através de pinturas, de cor vermelha, 

constituindo densa combinação de círculos e de espirais. Esta construção 

serviu de templo e de necrópole, entre 3750 e 2200 a.C. (Ripoll Perelló, 

1968, p. 186; Anati, 1988, est. 27). 

Contudo, este motivo é conhecido desde o Paleolítico Superior 

onde, embora pouco comum, surge tanto em raras pinturas parietais, 

como em gravuras sobre objectos de arte móvel. Na Europa de Leste 

observam-se espirais representadas, através de pintura, em cerâmicas 

com decoração linear de Brno, de Karanovo (ca 4500 a.C.), Cucuteni e 

de Gumelnita (ca 4400 a.C.) (Gimbutas, 1989, pp. 280-282). 

A forma de espiral pode ter nascido a partir do círculo, ou dos 

conjuntos de círculos concêntricos, a que alguns autores chamam falsas 

espirais, mas por certo que encontra referência na Natureza, no desenho 

das valvas de alguns moluscos, marinhos e terrestres, nas armações dos 

carneiros ou no comportamento das serpentes, entre outros exemplos. 

Estudo recente concluiu que as espirais são atractivas do ponto de 

vista etológico, embora o que nelas nos atrai não seja a percepção 

imediata da sua forma, mas o seu reconhecimento visual (Bando e 

Hirabayashi, 2004). 

A espiral é um símbolo de energia, de continuidade, do tempo 

cíclico e de renovação, dada a sua forma fluída e dinâmica, podendo 
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mesmo representar a eternidade. Segundo E. 

espiral expressa o esforço perpétuo da periferia para alcançar o centro e 

vice-versa”. Algumas espirais devem figurar serpentes enroladas, 

conforme gravuras, com atributos naturalistas, que conhecemos, por 

exemplo, na Laje das Fogaças, em Lanhelas (Caminha).

 

,úmero de voltas nas espirais do Vale do Tejo.

 

VIII.3.17. ESPIRA

São exemplares de grandes dimensões, como os que se observam nas 

rochas 42 e 129 de Fratel (F 42.2; F 129.38; F129.39). Encontram 

paralelos sobretudo na arte 

integrar o período atlântico da nossa proposta de evolução

crono-estilística da arte do Vale do Tejo 

1987, p. 40, fig. 33). 
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rochas 42 e 129 de Fratel (F 42.2; F 129.38; F129.39). Encontram 

paralelos sobretudo na arte rupestre do Noroeste Peninsular e devem 
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stica da arte do Vale do Tejo (Gomes, 1983, p. 283, fig. 7; 
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VIII.3.18. MEA,DROS 

Conhecem-se muitas rochas, do Vale do Tejo, contendo representações de 

meandros e de espirais, temas que, além de abundantes, surgem, por 

vezes, associados e que são, portanto, contemporâneos. 

A rocha 11 de Gardete mostra, apenas, um exemplar de cada uma 

daquelas formas, o que aliado à escassez de círculos concêntricos ou de 

círculos com ponto central, permite deduzirmos acentuada redução das 

actividades sócio-religiosas, com produção de gravuras, junto às águas do 

Tejo e durante o período Atlântico ou, pelo menos, em parte dele. 

Identificaram-se gravuras meândricas ou labirintiformes, isoladas, 

conforme ilustram as rochas 37 da Lomba da Barca, 222 de São Simão, 

491 e 162 de Fratel, entre muitas outras (Gomes, 1990, p. 172; 2000a,     

p. 101).  

Para M. Gimbutas (1974, p. 124) os meandros seriam símbolos 

das águas cósmicas ou primordiais, embora também possam ser 

interpretados como imagens do mundo ctoniano e infernal, dada a sua 

aparência labirintiforme. 
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VIII.3.19. CORDIFORMES 

Embora não muito comuns, identificaram-se em diversas superfícies 

gravadas do Vale do Tejo, imagens com forma sub-triangular, com um 

dos vértices encurvado, recordando o estereótipo figurativo mais comum 

do coração humano. 

As suas dimensões são diversas, foram sempre figurados em 

contorno e os lados podem ser rectos ou ligeiramente convexos, variando 

igualmente a forma da característica curvatura de um dos vértices. 

Conhecem-se, pelo menos, três artefactos de pedra, com forma 

semelhante e que, provindos de contextos funerários calcolíticos (tholos 

da Praia das Maçãs, Sintra e hipogeu de Carenque, Sintra), parecem ter 

sido utilizados dependurados, dada a existência de perfurações em um 

dos lados, talvez usados como insígnias, ou adorno contendo valor 

apotropaico, devido à presença de extremidade apontada. 

As dimensões daqueles variam entre os 0,070 m e os 0,105 m de 

altura, mostrando a curvatura distal voltada para o lado esquerdo do 

observador. Dois deles oferecem decoração gravada, ao centro, 

constituída por três linhas paralelas em ziguezague (Leisner, 1965,      

ests 40-1, 8; 59-18). 

Leite de Vasconcellos (1897, pp. 140-143) chamou a atenção para 

estes objectos, de que se conhecem outros embora de menores 

dimensões, interpretados como amuletos, comparando com exemplares 

ainda então usados contra dores ou maus-olhados. 

É evidente a identidade morfológica entre os cordiformes do Vale 

do Tejo e os pequenos objectos procedentes de contextos funerários, 

neolíticos e calcolíticos, sugerindo protótipo no órgão vital humano, tido 

como residência das emoções, em muitas sociedades pretéritas e 

contemporâneas. 

 

 

 

 

Cordiformes. 1 – Carenque; 2, 3 – Tholos da Praia das Maçãs (seg. V. Leisner, 1965, ests 40 – 1, 8, 
59 – 18). 

397 



 

VIII.3.20. I,TERROGAÇÕES 

Figuras com forma do sinal gráfico que lhes deu o nome, embora possam 

corresponder, em alguns casos, ao arranque de espirais ou à 

representação de artefactos, como os báculos ou as foices. Todavia, 

quando não tivemos certeza de se poderem classificar naquelas categorias 

optámos por conferir-lhes esta denominação de carácter morfológica. 

 

VIII.3.21. LAÇOS 

Correspondem a imagens ovaladas com duas extremidades entrecruzadas 

e abertas. 

 

VIII.3.22. CÍRCULOS E SEMICÍRCULOS 

GEMI,ADOS 

Figuras constituídas por dois círculos ou semicírculos tangentes, em geral 

possuindo dimensões semelhantes, e executados de modo a oferecerem 

sector comum, aí se confundindo as duas imagens, tornando-se uma parte 

da outra. Também poderíamos denominar esta forma por 8, ∞ ou ω, 

conforme a posição no suporte. 

O seu significado material parece ser variado, podendo constituir 

símbolos oculados, pertencentes a entidade sobrenatural, com carácter 

sexual feminino ou interpretados como representações de artefactos, 

nomeadamente de idoliformes.  

Ocorrem em outros complexos de arte rupestre ao ar livre e na 

arte megalítica do Alto Alentejo. 

Existem algumas destas figuras que associam círculos realizadas 

em momentos diferentes, conforme acontece na rocha 44 de São Simão. 

Ilustra este tipo de ideograma, gravura da rocha 6B do Cachão do 

Algarve (CAL 6B.29). 

Quando este símbolo tem a forma da letra ómega, de tipo cursivo, 

pode figurar par de seios ou sementes e estaria conotado com                  

os conceitos de força e regeneração. Conforme anteriormente citámos, 

vaso cerâmico, procedente de Podei (Moldávia), mostra bucrânio          

em relevo, associado a espirais e a elementos em forma da letra        

grega ómega, integrando a simbologia referida (Cultura de Cucuteni,     

ca 3700-3500 a.C.) (Gimbutas, 1989, p. 268, fig. 415). 

A figuração maiúscula da letra grega tem sido ainda interpretada 

como, entre outras hipóteses, representando jugo ou o útero humano. Na 

Antiga Mesopotâmia a sua ligação com a fecundidade parece atestada em 

placa de terracota, datada da primeira metade do segundo milénio a.C., 

onde se observa deusa ('intu), segurando ao colo dois bebés e sendo 

ladeada por dois destes símbolos (Black e Green, 1992, pp. 132, 146, 

147, fig. 109). 

 

VIII.3.23. FERRADURAS 

Estas foram assim chamadas desde muito cedo na bibliografia 

arqueológica, tanto portuguesa como europeia, continuando 

denominação popular, dada a semelhança com pegadas de equídeos 

ferrados. De facto, correspondem a arcos com as extremidades alongadas 

e de tendência convergente. 
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Aquela morfologia aproxima-se de signos vulvares do Paleolítico 

Superior e não raro surgem tanto naqueles contextos, como em outros 

proto-históricos, contendo pequeno traço central ou covinha, conduzindo 

à sua interpretação como, respectivamente, signos de valor masculino ou 

feminino (Coimbra, 2008, pp. 121-123). Para outros autores, como        

H. Obermaier, seriam formas antropomórficas, mostrando elevado grau 

de esquematismo. 

 

VIII.3.24. COVI,HAS 

As covinhas são o motivo rupestre mais universal e recorrente, em todas 

as épocas, pré ou proto-históricas, e latitudes, tendo sido gravadas em 

grutas, abrigos, rochas ao ar livre ou sobre elementos arquitectónicos de 

diferentes tipos e pertencentes a culturas distintas. Elas são conhecidas no 

subcontinente indiano durante o Acheulense, abertas em suportes 

quartzíticos (Auditorium Cave, Madhya Pradesh, 200.000-150.000 a.C.) 

(Bednarik, 2001), embora na Europa ocorram, pelo menos, a partir do 

Paleolítico Médio (La Ferrassie, Dordonha) e até à Idade do Ferro ou, se 

quisermos, alcançando a Idade Moderna. Porém, a sua simplicidade 

formal, e talvez a abundância, tem obstado a um maior interesse pelo seu 

estudo, ainda que a sua dispersão e características sugiram indicar 

significado múltiplo, consoante as épocas e a especificidade dos 

contextos que integraram. 

A sua função ritual parece indiscutível, dado que as mais antigas 

covinhas da Europa foram gravadas sobre lajes que cobriam sepulturas 

moustierenses e aurinhacenses de La Ferrassie (França), em alguns casos 

associadas ou em grupos de duas e pintadas com ocre de cor vermelha. 

Uma daquelas lajes, de calcário, correspondia a sepultura mais antiga   

(nº 6) que guardava os restos de criança, cuja cabeça foi separada do 

corpo (Peyrony, 1934, p. 34; Defleur, 1993, pp. 87-88). 

Conjunto constituído por uma dezena de covinhas impressas na  

argila do solo da gruta de Fontanet (Ariège), parecem formar pares e foi 

atribuído ao Magdalenense (Vialou, 1998, p. 60). Urso de argila, da gruta 

de Montespan (Haute Garonne) mostra orifícios circulares, abertos com 

lanças ou zagaias, mas que se podem relacionar com covinhas (Vialou, 

1998, p. 65). 

Sobre o corpo de um dos cavalos de Mazouco e em painel da 

Canada do Inferno, no Vale do Côa, podemos observar, igualmente, 

grupo de covinhas.  

As covinhas foram maioritariamente abertas através da picotagem 

ou percussão de artefactos líticos, podendo também terem sido escavadas 

através da abrasão, e, não raro, foram regularizadas utilizando esta 

técnica.  

Qualquer operador minimamente experiente abre uma covinha 

com 0,050 m a 0,080 m de diâmetro, e 0,030 a 0,050 m de profundidade, 

no xisto ou no granito, usando ponta lítica de quartzo ou quartzito, 

gastando de 30 a 60 minutos, conforme nós próprios pudemos verificar. 

A importância da profundidade, ou seja da terceira dimensão, 

torna as covinhas particulares em relação à restante iconografia rupestre. 

Aquela varia, a par dos tamanhos dos diâmetros e, em paralelo com a dos 

distintos modos de distribuição ou de disposição das covinhas, tanto em 

suportes horizontais como verticais, permitindo reforçar a hipótese da sua 

multifuncionalidade. A maioria das covinhas oferece perímetro de forma 

circular ou subcircular, embora outras tenham perímetro elíptico. 

Apesar das covinhas não serem muito recorrentes na arte do Vale 

do Tejo, conhecem-se largas dezenas de exemplares e encontra-se, na 

ribeira do Parcana, rocha que se destaca da margem direita daquele curso 

de água, contendo cerca de uma centena de tais motivos (Monteiro e 

Gomes, 1974-77).  

Na rocha 11 de Gardete, onde se descreveram mais de duas 

centenas de figuras, apenas se recensearam seis covinhas, quatro 
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formando dois pares (G 11. 195 e G 11. 196; G 11. 208 e G 11. 209), uma 

quinta (G 11. 6) associada a antropomorfo e outra isolada (G 11. 16), 

assim como alinhamento de pequeníssimas covinhas (G 11. 79) que 

rodeia gravura de forma oval (G 11. 65) (Gomes, 2004, pp. 108, 109). 

O alinhamento de pequenas covinhas da rocha 11 de Gardete    

(G 11. 79) encontra paralelo nas seis covinhas congéneres que, na rocha 

69B do Cachão do Algarve, sobrepõem podomorfo, como nas cinco 

covinhas alinhadas da rocha 155 de Fratel (F 155.171-175) (Gomes, 

2001, p. 75, fig. 10).  

A rocha 67 de São Simão, uma superfície sub-vertical, oferece 

alinhamentos de covinhas, em grupos de quatro ou de duas, sugerindo 

tratar-se de registo, talvez do tipo calendário. 

Contudo, são as rochas 15 de Chão da Velha Montante e 44 de 

São Simão, que mais covinhas dispersas mostram, a primeira daquelas 

contendo 15 exemplares e a segunda 25. Ambos grupos apresentam 

diâmetros médios de 0,022 m e profundidades médias de 0,006 m, 

naquele segundo e de 0,009 m, no primeiro. 

A universalidade da ocorrência de covinhas em culturas distintas, 

como a sua presença ao longo dos milénios em uma mesma região, têm 

conduzido às mais diversas interpretações funcionais e simbólicas. 

Alguns autores tomaram as covinhas como contentores para 

oferendas, receptáculos de libações ou de sacrifícios cruentos, por 

símbolos diversos, desde os de carácter sexual feminino, a cartografias, 

de constelações e terrestres, ou tidas como indicadores de espaços 

sagrados, de caminhos migratórios, marcadores de locais com alto valor 

mágico e propiciatório, até às interpretações mais prosaicas, como 

aquelas que as entendem como tabuleiros para jogos, sagrados ou 

profanos, ligados a práticas oraculares, marcadores de operações pré-

numéricas mas, também, conotadas com actividades mágico-religiosas, 

como cultos litolátricos, aquáticos ou destinados a promover ou a 

incrementar a fertilidade em geral e, particularmente, a feminina (Borgna, 

1980, pp. 91-128). No entanto, quando as covinhas se encontram 

gravadas em superfícies verticais, ou subverticais, a possível função de 

receptáculo terá de ficar, de imediato, posta de parte. E ao surgirem em 

contextos funerários, não se deixou de considerar como auferindo 

funções propiciatórias (Gomes, 1994a, pp. 103-133). 
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Os paralelos etnográficos não faltam e, ainda há alguns anos, 

David S. Whitley (2000, pp. 98-101) registou a tradição, entre ameríndios 

da Califórnia, de reconhecerem rochas profusamente cobertas por 

covinhas como “rochas da fertilidade” e de estas resultarem de práticas 

sócio-religiosas ligadas, sobretudo, com a fecundidade feminina. 

Acreditava-se que o poder sobrenatural se encontrava no interior 

da rocha e nas partículas procedentes das covinhas, aspecto mencionado 

por diferentes autores e, nomeadamente, por J. Leite de Vasconcellos ou 

Luíz Chaves (1940, pp. 446, 448), em Portugal, ainda nos inícios do 

século XX. 

Importa, em tais contextos, sobrelevar o simbolismo sexual da 

morfologia das covinhas e a forma fálica dos longos percutores de pedra, 

usados por mulheres, sem estatuto religioso, e jovens durante os rituais 

da puberdade, com os quais extraíam os pequenos pedaços de rocha que 

iam dando forma àquelas. 

Populações etnográficas, de diferentes latitudes, acreditam que 

muitos dos “lugares de acesso” ao mundo sobrenatural, subterrâneo ou 

celeste, são rochas com covinhas, por onde se penetraria e a partir dos 

quais era possível entrar em contacto com o transcendente, com os 

objectivos de provocar a chuva e controlar o tempo ou procurar a 

fecundidade e o bem-estar geral das comunidades humanas.  

Tal acontece entre os xamãs californianos, como entre os xamãs 

San, da África Austral, que entendem as fissuras dos abrigos rochosos 

como passagens que permitem passagem ao túnel de entrada no Céu, 

onde habitam os espíritos dos antepassados e Deus (Lewis-Williams, 

2002, p. 111). 

No Norte da Inglaterra e na Escócia, havia o hábito, até aos 

inícios do século XX, de deitar leite nas covinhas e nos círculos com 

covinha central, tendo em vista alimentar a Natureza; julgamos que ainda 

na tradição da “porta cósmica” que acima referimos, a que se ligam as 

serpentes. O leite e a água das chuvas, que as covinhas retêm, constituem 

metáforas de alimentos que regeneram a vida (Gimbutas, 1989, pp. 40, 

41). As covinhas podem também simbolizar poços sagrados, contendo 

águas medicinais e conotados com divindades da Natureza. Na Irlanda 

(Dungiven), devotos contornam poço sagrado existente junto a laje com 

podomorfos gravados, reafirmando a hierofania. Na Alsácia, as mulheres 

que desejam engravidar transportam água procedente de fontes minerais 

que depositam em covinhas existentes em rochas de montanha situada 

próxima (Gimbutas, 1989, pp. 61, 110). 

As associações, muito recorrentes, de duas covinhas, podem 

representar seios, aludindo à presença de divindade feminina e do seu 

potencial regenerador. Todavia, embora raramente, é possível que 

figurem olhos ou a região genital feminina. 

Recentemente P. Bueno Ramírez e R. de Balbín Behrmann (2000, 

pp. 367, 369) reconheceram a recorrência da associação, na arte 

megalítica da Estremadura Castelhana, de covinhas a figuras 

antropomorfas ou a soliformes, pelo que defenderam a sua equivalência 

aos círculos e a sua interpretação como símbolos solares. 

As covinhas constituem igualmente as gravuras mais comuns na 

arte megalítica do Alto Alentejo, encontrando-se representadas sobre 

muitos dos menires ali existentes, dispostas em conjuntos aparentemente 

desordenados, aos pares, em grupos de quatro, definindo quadriláteros, 

ou organizadas em linhas com número variável de exemplares e, em dois 

casos, dispostas em espiral (menir 5 do cromeleque dos Almendres e 

menir 51 do cromeleque do Xarez). 

Aquela organização, iniciando-se perto do bordo da superfície, 

aplanada e sub-horizontal, do topo do menir e terminando no centro, 

onde se encontra covinha maior, pode constituir versão simplificada do 

denominado jogo da serpente, que remonta, no Egipto (jogo de Mehen), a 

meados IV milénio a.C. e se difundiu a toda a Bacia do Mediterrâneo, 

nomeadamente a Biblos, Creta e Chipre, onde era bem conhecido em 

meados do II milénio a.C., passando à África, Ásia e Europa. Em Hama 
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foi registado nos finais do III milénio a.C. Este é o mais antigo jogo de 

tabuleiro e o nome Mehen significa “aquele que está enrolado”, ou seja a 

grande serpente que acompanha Rá, o deus solar, na sua atravessia 

quotidiana do mundo das trevas. A pista do jogo em espiral mostrava a 

cabeça do ofídeo ao centro, encontrando-se o corpo dividido em 

segmentos, podendo conter cerca de uma centena. Percorrer a espiral da 

serpente mitológica Mehen, significava ainda a ressurreição solar, pelo 

que tais jogos se encontraram, com frequência, em túmulos (Lee, 1982, 

p. 173; Peltenburg, 1982, pp. 53, 54; Gomes, 2002b, pp. 388-390; 

Cazaux, 2007, pp. 11-13).   

No Egipto foi também usado, em finais do IV milénio a.C., o 

jogo denominado Senet ou “passagem”, cujo tabuleiro era formado por 

três linhas de seis a dez casas ou covinhas. Em Chipre e no Próximo 

Oriente (Négev, Hama) têm-se registado jogos semelhantes mostrando, 

igualmente, três linhas de covinhas, cada uma com seis a dez elementos. 

Estas podem apresentar entre 0,01 m e 0,03 m de diâmetro e 

correspondem a largo período de utilização, desde os finais do III ao I 

milénio a. C. O número de casas do Senet tem sido interpretado como 

traduzindo o ciclo lunar (Lee, 1982, p. 173; Cazaux, 2007, pp. 14-18) 

Detectaram-se covinhas em mais seis menires do cromeleque dos 

Almendres (m. 2, m. 5, m. 13, m. 20, m. 49, m. 64 e m. 90) (59,87%) e 

ainda em quatro das suas estátuas-menires (m. 1, m. 3, m. 65 e m. 94), 

contando-se mais de uma centena de exemplares. 

Quatro dos menires assinalados (m. 2, m. 20, m. 49 e m. 64) 

mostram somente uma ou duas covinhas, associando-se, por vezes, a 

outras gravuras. 

Nas estátuas-menires, três covinhas serviram para figurar a face 

do monumento 57, enquanto outras marcam os olhos ou os seios das 

entidades representadas. Contudo, a maioria das covinhas foram gravadas 

sobre as superfícies mesiais daqueles monólitos e são, em geral, de 

pequenas dimensões.  

Na estátua-menir 65 dos Almendres observa-se alinhamento de 

cinco pequenas covinhas, disposto verticalmente, a que se parecem 

associar duas outras, uma de cada lado.  

Importa salientar o facto de as covinhas, detectadas nas estátuas-

menires, serem contemporâneas, ou ulteriores, às gravações que 

conferiram a menires pré-existentes aquela forma, durante o Neolítico 

Final (Gomes, 1997a). 

As covinhas constituem iconografia recorrente em menires 

isolados ou integrados em outros cromeleques. No cromeleque do Xarez 

identificámos sete monólitos com covinhas (m. 1, m.18, m.24, m.25, 

m.37, m.44 e m.51) apresentando o grande menir central cerca de trinta, 

sobre a sua superfície actualmente voltada para norte. 

Verificámos que muitas covinhas existentes sobre as superfícies 

de menires foram efectuadas quando aqueles se encontravam derrubados, 

utilizando-se, como é lógico, as faces expostas e dirigidas para cima. 

Assim parece ter acontecido com as covinhas gravadas em monólitos 

diversos, designadamente no menir de Santa Margarida (Reguengos de 

Monsaraz), apesar de apenas ligeiramente tombado, menir de Perdigões 1 

(Reguengos de Monsaraz), Vale de Sobral 1 (Nisa), Vale-de-Rodrigo 1 

(Évora), Vale de Cardos (Évora), Cerro das Pedras 1 (Loulé), 

Alfarrobeira (Silves) Padrão 9 (Vila do Bispo), Vilarinha 4 (Silves) e 

Afonso Vicente (Alcoutim), os cinco últimos do Algarve (Gomes, 1997, 

pp. 163, 167; 1997c, p. 37; 2000, pp. 150-152; 2008, pp. 66, 67; 2008a, 

pp. 87, 88). 

As covinhas devem, necessariamente, suportar explicação de 

carácter ritual, dado que, por um lado, não se adaptam a qualquer função 

decorrente das actividades directamente ligadas à produção e, por outro 

lado, encontram-se, quase em exclusivo, associadas a monumentos 

funerários, a construções e a outros locais, onde existe forte presença de 

testemunhos relacionados com manifestações de carácter sócio-religioso, 

a grande maioria dos quais podem ser interpretados como santuários.  
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Abordámos em trabalhos anteriores a problemática decorrente da 

interpretação das covinhas organizadas em séries, quando do primeiro 

estudo que elaborámos sobre o santuário exterior do Escoural 

(Montemor-o-Novo). 

Ali se descobriram numerosos daqueles motivos, atingindo mais 

de 80% das gravuras recenseadas e que ascendiam a cerca de um milhar 

e meio, surgindo por vezes alinhados ou associados em séries múltiplas, 

que relacionámos com a realização de jogos, ligados a cerimónias de 

carácter religioso e designadamente oracular (Gomes, 2002b, p. 390; 

Gomes, Gomes e Santos, 1983, pp. 296, 305; 1994, pp. 96, 107). De 

facto, conhecem-se jogos, como os anteriormente referidos, tidos como 

de origem sagrada, dada a vertente oracular que contêm ou a sua ligação 

ao binómio sorte/azar, como ao facto de reflectirem comportamentos do 

foro psicológico, designadamente a competição, perícia, disciplina, 

abstracção ou descargas de energia e emoções (Caillois, 1988, pp. 150-

161). 

Em um daqueles textos chamámos igualmente a atenção para o 

possível significado "iniciático" de numerosas rochas com covinhas 

encontradas à entrada de grutas ou envolvendo santuários pré-históricos 

ao ar livre, nos Balcãs, nos Alpes Italianos e Marítimos (Monte Bego, 

Valcamónica, Valtellina, Totes Gebirge), no Noroeste Peninsular ou no 

Vale do Tejo. Elas surgem como sinais, demarcadores de zonas sagradas, 

em áreas limítrofes aos santuários rupestres e às necrópoles, tal como 

acontece com pontos e traços, gravados ou pintados, nas entradas dos 

santuários subterrâneos paleolíticos, mas também como resultado do que 

podemos denominar por "acção sacralizadora", quando abertas 

ulteriormente à construção de monumentos megalíticos ou sobre rochas 

decoradas (Leroi-Gourhan, 1973a, p. 116; Anati, 1979, pp. 54, 55; 

Gomes, 1989a, p. 53; 1994a, p. 103; 2008a, pp. 87, 88, 95-98). 

No Noroeste Peninsular, E. Anati (1968d, p. 198) reconheceu dois 

tipos de localização preferencial das covinhas: concentradas nos topos 

dos penedos ou distribuídas pelas áreas envolventes de rochas decoradas 

com outra iconografia, aspecto que confirmámos no Monte de Góios 

(Lanhelas, Caminha). 

A primeira interpretação acima mencionada condiz com o que se 

constata no santuário exterior do Escoural, onde as rochas decoradas 

apenas com covinhas limitam, na base do outeiro, as restantes, 

associando-se aqueles motivos aos de iconografia mais complexa 

sobretudo na zona intermédia e sendo todos datados no Neolítico Final 

(Gomes, Gomes e Santos, 1983, pp. 296, 305). 

O facto de alguns menires terem sido truncados e a face obtida 

utilizada para a gravação de covinhas mas, sobretudo, mostrarem tais 

gravuras as superfícies expostas dos exemplares derrubados, que 

anteriormente citámos, conduz a aceitarmos que embora tais motivos 

sejam surpreendentemente recorrentes, podem, em certos casos, ser 

atribuídos, a períodos do Calcolítico ou mais tardios, quando se tentou 

anular o significado mágico-religioso daqueles monólitos (Monteiro e 

Gomes, 1977; 1979; 1981; Gomes, 1983). Recordemos, no contexto da 

pervivência dos símbolos, algumas tampas de cistas da Idade do Bronze, 

profusamente cobertas com covinhas e a existência daqueles motivos em 

monumentos sidéricos (Gomes, Gomes, Beirão e Matos, 1986, p. 68), ou 

até históricos (Vasconcellos, 1897, pp. 350-390; Lacaille, 1928). 

Tendo em vista melhor caracterizarmos estes testemunhos, em 

termos formais e dimensionais, devemos relacionar as suas duas 

principais medidas, o diâmetro e a profundidade, determinando índice, 

obtido dividindo o raio pela profundidade de cada covinha, identificando-

se as seguintes quatro formas: 

1 – Covinhas sub-horizontais, quando aquele índice é igual ou 
superior a 3 (3≥); 

2 – Covinhas sub-hemisféricas, quando o índice referido é menor que 
3 mas superior a 1,5 (>1,5; 3<); 
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3 – Covinhas hemisféricas, aquelas em que a medida do raio é 
próxima do valor da profundidade, pelo que o índice é igual ou 
menor quer 1,5 e maior ou igual a 1 (>1; 1,5≤); 

4 – Covinhas supra-hemisféricas, quando o índice é menor que 1 (1<). 

As covinhas taganas estudadas, mostraram formas principalmente 

com contorno circular de pequenas dimensões, tanto em termos de 

diâmetro (Ø m = 0,02 m) como de profundidade; aspecto também 

registado em outros contextos pré-históricos (Gomes, 2008, pp. 66, 67; 

2008a, pp. 87, 88). A forma mais recorrente é a sub-hemisférica, 

seguindo-se-lhe a hemisférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.3.25. LI,HAS DE COVI,HAS 

Não raro, as covinhas, associam-se em pequenas linhas, rectas ou curvas, 

por vezes envolvendo parcialmente outras figuras ou constituindo 

estruturas que, conforme assinalámos, podem ter tido diversas funções. 

Ao centro da rocha 67 de São Simão, covinhas, com pequenas 

dimensões e associadas em pares, formam dois aninhamentos verticais 

próximos um do outra, que poderão corresponder a registo, do tipo 

calendário, ou de outra espécie.  

É possível que se trate de registo primeiramente elaborado, ao 

longo de dado período, sobre material perecível e, em seguida, 

perpetuado através da gravação na rocha. 

A construção de sistemas sequenciais de anotações cumulativas, 

como os calendários, é conhecida muito anteriormente à adopção da 

agricultura. Eles tinham como objectivo organizar tarefas económicas e a 

vida espiritual de acordo /com os movimentos astrais e as alterações 

provocadas pela sucessão anual das estações. 

No Egipto, em finais do IV milénio a.C. (ca 3100 a.C.), era usado 

calendário lunar, constituído por 365 dias, divididos por doze meses de 

trinta dias cada e com cinco dias adicionais, enquanto os sumérios 

utilizavam, no milénio seguinte, calendário lunar (Krupp, 1994, p. 72; 

Duncan, 1998, p. 19). 

Não são raros, na arte esquemática pintada em abrigos, da 

Península Ibérica, registos semelhantes, detectando-se que tais 

pontuações foram realizadas com as extremidades dos dedos médio e 

indicador. É comum a sua organização em filas dispostas verticalmente, 

variando o número de elementos. Também as barras pintadas, com 

comprimento variável, surgem, naqueles abrigos, aos pares ou em 

conjuntos formados por diversos pares. 
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Podem observar-se alinhamentos de covinhas, na Laje das 

Fogaças e na Cachadinha 2, esta com onze elementos, ou no Monte de 

Góios (Lanhelas, Caminha), com paralelos em Franqueirán (Ribadavia, 

Orense), contando com mais de uma dúzia de covinhas, em Os Carballos 

com duas dezenas delas (Campo Lameiro, Pontevedra) (Costas Goberna 

e Novoa Álvarez, 1993, pp. 30, 86). 
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VIII.4.1. LETRAS E ,UMERAIS 

Integram esta categoria de ideogramas letras e números do alfabeto latino 

ou a ele aparentados, tal como outros signos que se aproximam daqueles 

usados nas escritas pré-latinas peninsulares. 

 

VIII.4.2. I,SCRIÇÕES 

São constituídas por palavras cuja leitura não apresenta grandes dúvidas, 

embora possam conter abreviaturas. Correspondem a nomes ou a frases. 

Reconhecemos algumas inscrições em São Simão (3), registando 

nomes pessoais, dois deles identificados, e outras, de Fratel, onde foi 

gravado patronímico ou alcunha (Coruja). 

 

 

VIII.4. LETERIFORMES 

406 



 

 

 

VIII.5.1. RASPAGE,S 

Considerámos como raspagens, conjuntos de linhas incisas, de tipo 

filiforme, ou ligeiramente abradidas, com diferentes densidades, 

constituindo os chamados traços múltiplos ou preenchendo pequenas 

zonas. 

No Vale do Tejo identificámos raspagens em superfícies de São 

Simão, Cachão do Algarve, Fratel e em rocha da ribeira da Parcana, 

acompanhando suportes repletos de covinhas, abertas em diferentes 

momentos (Monteiro e Gomes, 1974-77, p. 98, est. II-B).  

Aquela iconografia encontra-se bem representada na Gruta do 

Escoural, onde foi possível conferir-lhe cronologia paleolítica, mais 

precisamente nas etapas finais do Paleolítico Superior (Magdalenense) ou 

a período de transição para os tempos holocénicos (Santos, Gomes e 

Monteiro, 1980, p. 235-238; Gomes, 1994b, p. 7, 8). A mesma temática 

foi muito difundida no Vale do Côa, sendo atribuída ao Solutrense 

Médio-Final e, sobretudo, ao Magdalenense (Baptista e Gomes, 1997). 

 

 

Mais do que representar construções ou artefactos, como alguns 

autores já sugeriram, as “raspagens” devem, antes, integrar actos de 

participação iconográfica, incluídos em rituais onde parece que os 

suportes detiveram significado preponderante, mas que, possivelmente, 

nunca viremos a conhecer. 

 

VIII.5.2. MA,CHAS 

Trata-se de conjuntos de levantamentos, de forma e dimensões variadas, 

mais ou menos densos, podendo corresponder a descargas de energia ou 

emocionais mas, também, ao resultado do apedrejamento, devido a 

factores diversos, de figuras gravadas ou de certos suportes, embora no 

âmbito de actividades sócio-religiosas.  

Recordemos que a arte parietal paleolítica em grutas contém 

exemplares de animais atingidos por pedras, dardos ou lanças, e que tanto 

na Canada do Inferno como na Penascosa (rocha 16), no Vale do Côa, se 

encontraram zoomorfos (cavalo e veado) paleolíticos, figurados ao ar 

livre, exibindo o impacto de dezenas de projécteis, tanto na cabeça, corpo 

e membros como em seu redor (Gomes, 2002a, p. 179, fig. 20). 

Encontrámos igualmente em quase todos os arqueossítios do Vale 

do Tejo rochas contendo não só imagens de diversas como largas 

quantidades de negativos dispersos, que em muitos casos serão 

consequência de apedrejamentos, mas também de actividade 

iconográfica. Importa referir que superfícies onde não existem gravuras 

figurativas não surgem negativos dispersos, pelo que a intencionalidade 

VIII.5. PSICOGRAMAS 
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destes e o seu relacionamento com pré-existências iconográficas parece 

demonstrado. 

Os apedrejamentos podem tanto relacionar-se com esconjuros e a 

morte dos símbolos que atingem, como com a tentativa de capturar a 

energia mágica de tais imagens. Para A. Leroi-Gourhan (1971, pp. 139, 

140), representações antropomorfas e zoomórficas, trespassadas por 

armas de arremesso ou mostrando o resultado dos seus impactos, seriam 

evidências de “ritual de execução”, um dos poucos que aceita na arte 

paleolítica europeia. 

O mesmo autor reconheceu que os “signos abstractos” constituem 

“(…) o domínio mais curioso da arte paleolítica, aquele que contradiz 

tudo o que é habitual pensar-se sobre a emotividade mental e o realismo 

visual dos caçadores de mamutes.” (Leroi-Gourhan, 1973a, p. 101). Este 

aspecto deve relacionar-se com a nossa tendência para a visão racional e 

para a tentativa de identificarmos nas manifestações gráficas, 

representações de objectos ou de construções. 

São muito recorrentes, na arte do Vale do Tejo, como em outros 

complexos de gravuras rupestres, as manchas de picotados, mais ou 

menos densas, como com diferente forma e extensão. 

As manchas por vezes quase cobrem as superfícies de algumas 

rochas gravadas com outros motivos, enquanto em outros casos 

preenchem figuras como, mais raramente, serviram para esconder ou 

obliterar imagens pré-existentes, conforme detectámos em Fratel            

(F 155.145, 147). 

Tal como muitas outras gravuras, também as manchas de 

picotados devem ter diversas origens e funções, embora pareça podermos 

atribuir a maior parte das exemplares, a simples actos de participação 

iconográfica, reflectindo, no entanto, práticas sócio-religiosas, talvez 

ligadas à comunicação com o transcendente, conforme poderia acontecer 

também com as covinhas, aspecto a que anteriormente aludimos. 

Na arte do Vale do Tejo as manchas são numerosas, constituindo 

cerca de 25% dos elementos iconográficos recenseados. 
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CAPÍTULO IX 
EM BUSCA DE SIG,IFICADOS 
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As gravuras do complexo artístico do Vale do Tejo foram produzidas ao 

longo de mais de vinte milénios, se considerarmos as raras manifestações 

paleolíticas, mas elas correspondem esmagadoramente a realizações 

efectuadas nos últimos oito mil anos antes do início da nossa era e, 

principalmente, nos últimos tempos da Pré-História Recente e na Proto-

História. 

Dado termos demonstrado que aqueles testemunhos 

correspondem sobretudo à expressão visual de actividades conotadas 

com o sagrado, sócio-religiosas e de carácter ritual, reflectindo 

experiências místicas ou espirituais, ocorridas durante larga diacronia, 

cabe interrogarmo-nos se terão sido realizadas por “especialistas”, como 

xamãs, feiticeiros, sacerdotes ou por gente comum. Outra questão 

respeita sabermos se as gravuras serão, conforme parecem, símbolos 

executados em contextos rituais e decorrentes da existência de 

mitologias, mais ou menos complexas. 

Perante evidências arqueológicas, mesmo de épocas bem mais 

recentes e existindo informação escrita que permite aferição e, 

nomeadamente, detectar preceitos religiosos bem definidos, os limites 

entre certos rituais mágicos e práticas religiosas são, mesmo assim, 

difusos. No entanto, em todas as sociedades o conceito de sagrado 

corresponde a construção social, que reflecte o pensamento colectivo, 

separa ou une realidades e cria relações, sendo hoje comum aceitar-se, 

conforme escreveu B. Malinowski (1990, p. 15) que “'ão existem povos, 

por mais primitivos que sejam, sem religião nem magia”. 

Na base do pensamento mágico-religioso encontram-se os mitos, 

para Jung com origem própria e para Lévi-Strauss a metalinguagem que 

confere coerência às sociedades através de mensagens, embora sejam 

produtos daquelas, com aceitação colectiva e que marcam 

acontecimentos principalmente ligados ao mundo transcendente. Foram 

as tensões sociológicas e emocionais, provocadas pelas hierarquias e a 

detenção do poder, os mecanismos de subordinação e alterações 

históricas, que terão conduzido à criação de mitos, ligados à magia e às 

religiões, mas “(…) sempre utilizados como justificação de privilégios ou 

deveres extraordinários, de grandes desigualdades sociais e de pesados 

fardos hierárquicos, quer se passe ao nível mais elevado quer ao mais 

inferior” (Malinowski, 1990, pp. 84, 88, 127). Para B. Malinowski 

(1990, p. 20) “(…) a fé e o culto emergem das crises da existência 

humana (…)” e “A realidade do mito reside na sua função social”, pelo 

que o estudo conducente ao seu significado leva à compreensão da 

organização social. 

Nas sociedades etnográficas os mitos constituem realidade viva e 

actuante, normalmente reportada a tempos primitivos, embora elas sejam 

capazes de influenciar as sociedades hodiernas, conforme ilustram a fé 

religiosa e os mitos que lhe dão corpo, apesar do pensamento moderno 

ser sobretudo, e orgulhosamente, sensível à razão (Grimal, 1977, pp. 9, 

12; Malinowski, 1990, pp. 118, 127). 

Os mitos, segundo J. Ries (1983), ao que julgamos na sequência 

da proposta de B. Malinowski (1975, p. 301), devem integrar quatro 

categorias: cosmogónicos, de origem, de renovação e escatológicos, mas 

não raro correspondem a duas ou mais daquelas. Nos mitos de renovação 

incluir-se-iam os dos heróis civilizadores e dos seres com poderes 

extraordinários. 

IX.1. MITOS, RITOS E SÍMBOLOS 
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M. Eliade (1976, p. 7) ligou a descoberta do sagrado à 

“consciência de um mundo real e significativo (…)”, embora R. Caillois 

(1988, pp. 20, 135) o considere como uma categoria da sensibilidade, 

onde assentaria a atitude religiosa, capaz de relacionar o Homem com o 

transcendente, mas constituindo também “aquilo que dá vida e o que a 

rouba”. 

Para E. B. Tylor (1865; 1873), considerado o fundador da 

investigação antropológica das religiões, Frazer (1976, pp. 65-79), autor 

do “grande códice da magia primitiva” (The Golden Bough), conforme 

lhe chamou Malinowski (1990, p. 16) ou M. Mauss (2000, pp. 23, 101, 

107), a magia, criada num período mítico, por heróis civilizadores e 

fundadores (Lévy-Bruhl, 1938, p. 295), assenta na crença no 

sobrenatural, constituindo conjunto de práticas ligadas ao mundo 

transcendente, tidas como capazes de controlar o julgado incontrolável. 

Tais práticas são normalmente secretas e, portanto, de carácter privado, 

não integrando cultos organizados, em geral colectivos e não raro 

obrigatórios, conforme acontece nas grandes religiões. Estas 

sistematizam os conceitos, constroem e hierarquizam as mitologias, 

criam as dogmáticas, procurando modelos ideais. E o medo da morte, do 

desaparecimento físico e espiritual, terá sido um dos agentes que mais 

contribuíram para a concepção das religiões primitivas, conforme 

admitiram diversos autores (Frazer, 1976, p. VII). 

A religião, segundo Frazer (1976, p. 65), corresponde “ao culto 

ou conciliação de poderes superiores ao Homem, que se acredita 

dirigirem e controlarem o percurso da 'atureza e da vida humana”, 

enquanto para E. B. Taylor (1865; 1873) o animismo, ou seja a crença em 

seres espirituais seria a essência das religiões primitivas. Na sua origem 

estariam os sonhos, as visões, os estados catalépticos, as alucinações, 

conduzindo à diferenciação entre corpo e alma, ou espírito, sendo esta 

capaz de perviver depois do desaparecimento daquele, dada a sua 

imortalidade e constituindo o mundo sobrenatural (Malinowski, 1990,    

p. 16). 

A magia esteia-se na crença humana de poder controlar 

directamente a Natureza, caso conheça as suas leis, é oculta e construída 

pela tradição, enquanto a religião, pretende relacionar-se bem com os 

poderes sobrenaturais ou superiores, baseados na fé e em sistema 

doutrinário, de regras e de práticas dirigidas ao culto do divino, 

reconhecendo a inferioridade da dimensão humana em relação àqueles 

(Malinowski, 1990, p. 17).  

A magia centra as suas performances no feiticeiro, tido como 

possuindo “um saber especial” (Malinowski, 1975, p. 86) e as religiões 

fazem-no em relação aos ritos, aos santuários, aos credos e aos dogmas. 

De forma paradigmática, M. Mauss (2000, p. 62) escreveu que “O altar 

do feiticeiro é o seu caldeirão mágico”. A magia seria, sobretudo, 

teúrgica, capaz de dominar os espíritos, tanto dos vivos como dos mortos 

(Mauss, 1972, p. 265; 2000, p. 23). De facto, B. Malinowski (2002,        

p. 142) definiu aquela actividade, entre os indígenas das Ilhas Trobriand, 

ao escrever: “O feiticeiro não dá a impressão de um grande sacerdote 

mas, bem pelo contrário, a de um operário especializado que tem um 

trabalho particularmente importante a fazer”. O mesmo autor reconhece 

que “no acto mágico a ideia e o objectivo subjacentes são sempre claros, 

evidentes e definidos”, enquanto na celebração religiosa não existe 

“objectivo vocacionado para um acontecimento subsequente”. Acresce 

que a magia não tem de possuir significado lógico, nem serve para 

transmitir ideias de outros (Malinowski, 1975, p. 423). 

A magia é constituída por um conjunto de ritos e crenças, de 

carácter secreto e sobrenatural, assentando principalmente na tradição e 

em mitos ligados com o transcendente, embora os ritos mágicos não 

constituam práticas sociais plenas, a eles se recorrendo por necessidade e 

não por obrigação moral. A importância dos mitos reside em 
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fundamentarem os sistemas de magia, ligados a instituições sociais 

(Malinowski, 1975, p. 301). 

A naturalidade, habituação e consideração da pouca 

transcendência que tinham as actividades dos feiticeiros e medicine-men, 

entre os indígenas australianos, e o seu carácter, transparece, igualmente, 

na afirmação de J. Frazer (1976, p. 72): “Rudemente falando, todos os 

homens na Austrália são feiticeiros, mas nenhum é sacerdote; todos 

imaginam que ele pode influenciar os seus companheiros ou o percurso 

da 'atureza através da sua magia simpática, mas ninguém sonha em 

prestar culto a deuses, através da oração e sacrifício.” 

Julgamos pertinente relevar a importância das crenças e das 

práticas religiosas, na manutenção, desenvolvimento e transformação das 

estruturas sociais e psíquicas, conforme defendeu V. Turner (1974, p. 4). 

Na curta introdução ao seu livro “Les Religions de la 

Préhistoire”, certamente produzido em fase de desalento e de não pouco 

pessimismo, pelo menos em relação ao tema tratado, A. Leroi-Gourhan 

(1971, p. 5) declara que “(…) nenhuma distinção será feita entre religião 

e magia (…)”, definindo tais conceitos apenas como “(…) manifestações 

de preocupações que parecem ultrapassar a ordem material”. Adiante 

acrescenta: “A magia está sempre dependente de um sistema de 

explicação do universo, as suas propriedades estão sempre ligadas a este 

aparelho que ele comanda, através de operações, o ritmo e a orientação 

eficaz” (Leroi-Gourhan, 1971, p. 146). E foi “a constante do dispositivo 

simbólico”, cuja existência se esforçaria por demonstrar através da 

simples associações de signos, que o conduziu a aceitar a presença de 

uma mitologia durante o Paleolítico Superior e, explicitamente, “(…) 

uma sintaxe, idêntica, para toda a área de difusão da arte parietal” ou a 

acrescentar: “(…) sobre esta extensão imensa no espaço e no tempo, o 

esqueleto do sistema de representação permaneceu inalterado.” (Leroi-

Gourhan, 1971, pp. 113, 151; 1973a, p. 111). 

Aquele sistema assentaria na complementaridade, na alternância 

ou no antagonismo e oposição de valores masculinos (homem-cavalo-

zagaia) e femininos (mulher-bisonte-ferida), expressados simbolicamente 

por antropomorfos, zoomorfos e signos, mais ou menos geométricos e 

abstractos, recusando a existência explícita de entidades divinas ou a 

representação de mitos, ou seja, a narração gráfica de acontecimentos 

sobrenaturais (Leroi-Gourhan, 1973a, pp. 102, 111, 120). 

Também nos princípios do século XX, o abade H. Breuil tinha 

sido um dos paladinos na defesa da arte paleolítica como expressão do 

sagrado primitivo, desenvolvendo o conceito de santuário e tentando 

explicar aquele através de diferentes formas de magia (simpática, da 

fertilidade, …), legitimando-a através de dois temas queridos às 

sociedades europeias: o religioso e a antiguidade. Hoje para alguns de 

nós parece claro que H. Breuil quis autenticar a arte quaternária através 

da religião, mas para outros ele terá concebido o inverso, ou seja, 

demonstrou a presença daquela, mesmo em sociedades tão recuadas 

como as paleolíticas, constituindo como que paradigma da própria 

existência humana, na continuidade do pensamento de Frazer ou 

Malinowski, mas ligando-o à religião, de que era crente e sacerdote. 

Xamãs (termo oriundo da língua altaïca toungouze ou tungu da 

Manchúria, Sibéria e Norte da Mongólia) e feiticeiros são “agentes dos 

ritos mágicos”, como lhes chamou M. Mauss (2000, p. 25). Tais ritos, 

primeiramente estudados de modo científico por K. Rasmussen (1926), 

podem atingir elevados graus de complexidade, herdarem longas 

tradições e preceitos ou hábitos sociais, devendo ser secretos e 

produzirem efeitos reconhecíveis pelos não iniciados. A. Glory (1968,  

pp. 31, 48), que na esteira de A. Lommel quis interpretar a arte 

quaternária a partir do xamanismo, escreveu: “(…) pode dizer-se que o 

xamã, que não é um sacerdote, nem um feiticeiro, é uma espécie de 

curandeiro que afasta os demónios da doença e da penúria”. Tal 
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acontecia, segundo o mesmo autor, através da interacção com os ongones 

(termo mongol-bouriate que designa os espíritos bons e maus). 

M. Eliade (1982, p. 195) foi mais longe ao escrever que “O xamã 

deve sempre as suas capacidades místicas ao poder de descobrir e 

combater os maus espíritos que se apoderaram da alma dos doentes: não 

se limita a exorcizá-los, incorpora-os no seu próprio corpo, “possuí-os”, 

tortura-os e expulsa-os, isto é, pode abandonar o seu corpo, ir a 

distâncias consideráveis, descer aos Infernos, subir aos Céus, etc…”. 

Para tal os xamãs passam de uma grande região cósmica para 

outras; ascendem em êxtase da Terra aos Céus ou descem da Terra aos 

Infernos, na primeira viagem procurando os deuses e, na segunda, os 

espíritos dos antepassados. Acredita-se que esta capacidade se devia, 

principalmente, ao poder da alma ou espírito do xamã que se separava do 

corpo e viajava nos mundos transcendentes. Este conceito subdivide os 

seres e as coisas, em matéria e espírito. E é, ainda, M. Eliade (1974, pp. 

19, 72) que classificou os xamãs como “especialistas do sagrado”, 

aqueles que «vêem», possuindo visão sobrenatural, capaz de abranger à 

distância, espaço e o tempo futuro, “as almas, os espíritos e os deuses”. 

Em muitas sociedades, tais indivíduos que, conforme os 

contextos culturais, podem ser de um ou de outro sexo, sofrem 

segregação social, embora possam ser temidos e deter autoridade. Não 

raro possuem dons artísticos, relativos às artes visuais e/ou performativas, 

são capazes da oratória, mas também podem diferenciarem-se devido a 

disformidades físicas, doenças e a comportamentos, tidos como anormais 

ou desviantes. O desdobramento da personalidade, a transe nervosa, os 

estados catalépticos e psicóticos, a esquizofrenia, a histeria e a epilepsia 

do lóbulo temporal, são doenças que conduzem a estados de consciência 

alterada, a fenómenos entópticos, como as visões ou as alucinações, à 

sensação de viagens extra-corporais e a comunicação com o 

transcendente, conforme acontece nas diferentes vertentes do 

xamanismo. 

A ingestão de psicotrópicos ou a intoxicação através do abuso de 

substâncias alcalóides, altamente psicoactivas, conduzem àqueles 

mesmos efeitos, por vezes sendo coadjuvada através de músicas 

monotónicas, de luzes e de danças ritmadas. 

Tem sido detectado o consumo das sementes de papoila 

dormideira (Papaver somniferum L.), desde recuados tempos neolíticos, 

em diferentes pontos da Península Ibérica. 

Aquela oleaginosa, talvez com origem peninsular e expansão 

circum-mediterrânea, possui valor alimentar e analgésico, tal como fortes 

qualidades psicotrópicas, tendo-se mesmo encontrado quatro cápsulas, no 

interior de pequenos cestos de esparto, na Cueva de los Murciélagos de 

Albuñol (Granada) e outros restos na Cueva de los Murciélagos de 

Zuheros (Córdova), Cueva del Toro (Málaga) e minas de Can Tintorer 

(Barcelona), arqueossítios neolíticos, ou no Buraco da Pala (Trás-os-

Montes), em nível calcolítico (Alfaro Giner, 1980, pp. 118, 119; Buxó, 

1997, p. 125; Juan-Tresserras e Villalba, 1999). Existem, na Península 

Ibérica, outras plantas com propriedades psico-activas, como o loureiro e 

certos tipos de fungos, designadamente o Amanita muscaria. 

Também teve importância, e ainda a conserva em algumas 

sociedades actuais onde existem xamãs, o meio em que viveram, como o 

frio excessivo, as vistas extensas e a solidão dos desertos, a alimentação 

deficiente, devido à falta de vitaminas, contribuindo para situações 

psicopatológicas (Eliade, 1982, p. 37). 

O contacto com o mundo transcendente, dos espíritos e dos 

antepassados, faz-se quando o xamã ou feiticeiro se julga com poderes 

sobrenaturais e acredita metamorfosear-se em animal, surgindo neste 

contexto os encantamentos e os sacrifícios. É então que ele desenvolve a 

amizade com os animais, a compreensão da sua língua, ou seja, o que M. 

Eliade (1982, p. 95) chamou os “sintomas paradisíacos”, de um tempo 

místico e primordial, em que o Homem vivia em paz com a Natureza. 

Neste quadro o xamã pode curar doenças, controlar os movimentos e a 
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vida dos animais que se pretende caçar, ou transformar o tempo e os 

aspectos meteóricos, tendo em vista o bem-estar das comunidades 

humanas. 

Os San, da África Austral, acreditavam que os xamãs tinham o 

poder de, à distância, guiar os antílopes até às emboscadas montadas 

pelos caçadores e, portanto, influenciar positivamente as caçadas (Lewis-

Williams, 2003, p. 234). 

Os xamãs saami, da Lapónia e da Escandinávia Setentrional, 

experimentam visões e viagens extracorporais, tanto durante transes 

ligeiras, onde contactam com os espíritos protectores, que lhes permitem 

curar doenças e realizar a adivinhação, o mesmo acontecendo nos sonhos 

mais profundos, como nos estados de transe intenso, quando jazem como 

mortos e acreditam que a alma abandona o corpo para integrar o mundo 

espiritual (Lewis-Williams, 2003, p. 150). 

A importância do xamã, homem ou mulher, em certas 

comunidades de aborígenes australianos ou da América do Sul é tal que 

caso ele desaparecesse sem sucessão ou perdesse os seus poderes, a vida 

daqueles extinguir-se-ia (Lommel, 1967, p. 75). 

Para muitos autores (Lommel, 1967, pp. 69, 73; Furst, 1972; La 

Barre, 1980; Winkelman, 1992; Mc Clenon, 1997), o xamanismo 

constituiu a base de todas as formas religiosas, a fonte de todas as 

revelações e de todas as religiões, emergindo com as religiões primitivas 

e as ideologias das sociedades de caçadores, não tendo participado como 

“complemento opcional da vida quotidiana” mas sendo “a essência de 

toda a vida” (Lewis-Williams, 2003, pp. 152, 161). O xamanismo como 

religião esteve ligado à fertilidade e ao conceito de terra-mãe, podendo-se 

aceitar que ele se encontra ainda muito difundido, mesmo entre as 

sociedades modernas e tecnologicamente avançadas, sob a forma do 

espiritismo. 

A. Lommel (1967, pp. 8, 25, 70) defendeu que a arte pré-histórica 

foi produzida por xamãs, sobretudo a da responsabilidade de caçadores 

e/ou recolectores, no âmbito das actividades sócio-religiosas então 

desenvolvidas e, designadamente, durante as experiências místicas por 

eles vividas, no que foi seguido por diversos investigadores. 

Em boa parte daquelas acções, viagens ao mundo transcendente 

faziam o xamã entrar em contacto ou até absorver espíritos auxiliadores, 

imaginados sob a forma de animais. Os animais representados pelos 

xamãs seriam, naquele contexto, “espíritos de animais” e não cópias de 

animais reais (Lommel, 1967, p. 70). 

O papel da arte como “modo de expressão normal” dos mitos e 

das religiões foi sublinhado por P. Francastel (1973, p. 41), embora 

advertindo para a amplitude dos símbolos, enquanto H. Read (1973,       

p. 85) alertou para o facto de arte e religião serem manifestações 

distintas. Não obstante, importa não esquecer, conforme escreveu          

D. Lewis-Williams (2003, p. 141) que “O espectro da consciência está 

carregado sobre os circuitos cerebrais, mas o seu conteúdo é 

principalmente cultural”. Por isso, a escolha dos motivos, pintados ou 

gravados em tais contextos, como em outros, decorre de mecanismos 

culturais, de natureza mítico-religiosa. 

A actividade cognitiva que permite a produção de 

imagens/símbolos entre as sociedades pré-históricas e etnográficas 

actuais, liga-se normalmente ao ethos sócio-religioso, pelo que, seguindo 

perspectiva fenomenológica, o naturalismo convencionado será próprio 

das sociedades de caçadores especializados, o subnaturalismo das 

sociedades de caçadores e recolectores tardo-paleolíticas ou dos 

primeiros tempos holocénicos, enquanto a abstracção foi mais usada 

pelas sociedades de agricultores tardios e de metalurgistas, com elevado 

grau de conceptualismo, que a própria prática agro-pastoril promove e 

aprofunda. 

Os símbolos são categorias culturais, podem integrar três grandes 

vertentes (identitárias, estatutárias, religiosas) e a sua essência reside, por 

um lado, no poder expressivo, capaz de estimular sentidos, e, por outro 
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lado, no seu reconhecimento, dado que aquilo que parece ser uma coisa 

representa outra, surgindo por vezes muito distinta; facto que, não raro, 

conduz a divergência de entendimento entre o produtor-artista e o 

consumidor-observador, pois podem não compartilhar os mesmos 

valores, ideais e sistemas de relações sociais (Firth, 1973, pp. 15, 40). 

As mais antigas gravuras do Vale do Tejo podem ter sido 

produzidas por xamãs ou feiticeiros, embora a sua temática e as 

características estilísticas evidenciem afinidades estruturais com 

manifestações contemporâneas de outros arqueossítios e, portanto, a sua 

integração em geografias culturais amplas, indicando a difusão de 

práticas organizadas e de conceitos afins das religiões ou dos seus 

comportamentos simbólicos. Os símbolos gravados nas rochas do Vale 

do Tejo constituem unidades rituais que denunciam tais comportamentos 

(Turner, 1967, p. 19). 

Mais tarde, com as primeiras sociedades produtoras de alimentos, 

a identificação dos mesmos símbolos e de composições no Vale do Tejo, 

na arte megalítica da Beira Alta ou na do Alto Alentejo, reafirma a 

difusão de mitos, a generalização de conceitos ou de crenças e, até, da 

conceptualização do sobrenatural sob a forma de seres antropomórficos, 

quiçá de verdadeiras divindades, que centralizam os panteões das 

religiões. Os executantes das gravuras, integrando universo religioso, 

seriam sacerdotes ou os seus acólitos, talvez iniciados, durante actos 

inegavelmente religiosos, onde se transmitiam conhecimentos e a 

tradição sagrada. 

A criação das religiões, com os seus mitos de origem e os seus 

paradigmas, símbolos e intervenção social, constitui um dos mais 

vigorosos sinais de Civilização, embora, como escreveu M. Mauss (1972, 

p. 122), “todo o ritual é essencialmente dramático”. 

Conforme antes mencionámos, pelo menos grande parte das 

superfícies que serviram, ao longo dos milénios, de suporte às gravuras, 

encontram-se anualmente submersas, durante os Invernos ou até em parte 

do Outono e da Primavera, devido às cheias que a desenvolvida bacia 

hidrográfica do Tejo provocava. 

Aquelas rochas e as imagens gravadas que podiam conter 

emergiam quando as águas baixavam, como que renascendo das 

profundidades do rio. E foi durante parte da Primavera, sobretudo no 

Verão e, talvez, ao longo do Outono, nos anos em que a estiagem se 

prolongava, que se produziram a maioria das gravuras dos três primeiros 

períodos artísticos holocénicos, correspondendo a sociedades 

epipaleolíticas e neolíticas. Também em tempos ulterior seria aquele o 

período privilegiado para realizar as acrividades sócio-religiosas que as 

gravuras integravam. 

Não obstante, em grande parte das sociedades etnográficas, o 

Inverno constitui o período mais propício ao desenvolvimento das 

actividades sagradas, sendo a época da transmissão dos mitos e dos ritos 

pelos espíritos. É o tempo em que os dias são menores e menos 

iluminados e em que mais se fazem sentir as forças naturais, como o 

vento, a chuva e as trovoadas, sendo o período em que a alimentação 

normalmente mais escasseia, tornando a vida mais difícil, conduzindo a 

maior inter-ajuda e congregação entre os elementos dos grupos humanos, 

como à tentativa de maior proximidade daqueles com o sobrenatural. 

Os solestícios de Inverno provocavam, certamente, grande 

impacto, pois o Sol surgia cada vez menos tempo na abóbada celeste, 

tornando os dias diminutos e as noites intermináveis, parecendo estas 

quererem dominar totalmente céus e terra, provocando terrores e 

preludiando eminentes desgraças. A maior noite do ano foi, e ainda é 

hoje, em muitos contextos culturais, considerada a noite dos mortos ou 

dos espíritos dos antepassados. Depois acontecia o milagre do 

renascimento daquele astro que, pouco a pouco, retomaria o seu domínio 

benfazejo sobre a Terra e os seres vivos que nela habitam, as plantas, os 

animais e os homens. E a imagem solar vai ter enorme protagonismo, nas 
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suas variantes, nos três períodos terminais da arte do Vale do Tejo, 

constituindo o seu símbolo mais frequente. 

Na interpretação binária que os Kwakiute fazem do Universo, 

“'o Verão, o sagrado está por baixo, o profano por cima; no Inverno, o 

sagrado está por cima, o profano por baixo”, ilustrando a grande 

diferença no entendimento das relações entre o sagrado e as estações do 

ano ou as forças da Natureza (Caillois, 1988, p. 98). 

Além dos enigmas e do desconhecimento que a noite carrega e do 

verdadeiro trauma que constituiu, para muitas sociedades antigas, a 

hipótese de ela não chegar a ter fim, devolvendo catastroficamente o 

mundo às trevas originais, são os dois crepúsculos os momentos diários 

“especialmente mágicos” (Mauss, 2000, pp. 52, 53). 

Naqueles momentos criam-se ambiguidades ou tensões, entre luz 

e trevas ou dia e noite, simbolizando o combate eterno entre as forças 

telúricas ou ctonianas e as astrais ou uranianas. O crepúsculo é o tempo 

dos deuses e dos prodígios. E é durante a aurora que se observam no 

firmamento estrelas e planetas que depois desaparecem mas, ainda, 

quando muitos animais e os homens despertam, ou renascem, para mais 

um dia da sua vida quotidiana. 

Aos momentos dos ritos que conduziram à gravação da 

iconografia tagana importavam, certamente, os equinócios e os 

solestícios, quando o Sol renasce ou desaparece, na abóbada celeste, em 

posições extremas, indicadoras do Verão e do Inverno. 

Referimos a importância do Sol nos rituais xamânicos entre os 

esquimós Angmangsalik, mas ele desempenhou papel determinante nas 

crenças religiosas de muitas outras sociedades etnográficas, como por 

exemplo entre os Yakutes, que ainda veneram deusa da fecundidade que 

crêem habitar o Nascente, de onde surge o Sol no Verão (Eliade, 1982,   

p. 402). 

Também as posições da Lua, com as suas quatro fases facilmente 

reconhecíveis e a sua influência nas marés ou nos nascimentos, podem 

ter despertado a atenção de xamãs e sacerdotes, determinando acções 

rituais relacionadas com as práticas sócio-religiosas responsáveis pela 

elaboração das gravuras. Estas devem traduzir relações sociais e de 

domínio ideológico, veiculado por quem as produzia e protagonizava as 

actividades rituais em que elas se incluíam. 

Se tentarmos elaborar modelo operatório da ritualização ligada à 

criação iconográfica, podemos considerar os passos a seguir descritos. 

A realização das gravuras iniciava-se com a concepção das 

mensagens a transmitir/registar e das imagens que lhes conferiam forma, 

reflectindo o contexto económico, social e ideológico-cultural das 

populações ao longo do processo histórico que deu lugar a tal actividade. 

Um segundo momento concerne ao reconhecimento do 

momento, do sítio e do suporte que servirá à gravação da imagem ou das 

imagens conceptualizadas. Nesta fase o potencial iconográfico, como a 

forma do contorno, a cor e os acidentes que contêm as superfícies foram 

determinantes. 

Em seguida terá ocorrido a produção do artefacto incisor, de 

ocasião e quase sempre lítico, mesmo em sociedades onde já se 

conheciam os metais, dada a maior resistência do quartzito, quartzo ou do 

sílex, perante as rijas superfícies de xisto grauváquico, como os muito 

generalizados a anátemas sobre o uso daqueles últimos em locais 

sagrados. 

A figura pretendida era então esboçada, com o ligeiro riscar de 

traços contínuos ou através de pequenos picotados distanciados. 

Iniciavam-se então os gestos técnicos, com função semelhante ou 

paralela à da linguagem, devido à conceptualização e manipulação de 

símbolos que envolvem (Leroi-Gourhan, 1981, p. 13). 
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A produção, através de gravação, quase sempre por picotagem, de 

imagens seria um dos momentos com mais alta simbologia deste 

processo. As fortes pancadas, que produziam os levantamentos das 

pequenas lascas que iam dando forma às imagens, ecoavam nas vertentes 

do Tejo, ouviam-se a grande distância e podiam tanto ter sido executadas 

por indivíduos ali isolados, xamãs ou feiticeiros, tal eremitas, como ainda 

no seio de actividades de carácter ritual, mas onde participassem outras 

pessoas, designadamente desenvolvendo performances várias, danças, 

cânticos, músicas, sacrifícios, refeições rituais, etc… Importa referir que 

caso as gravuras tenham sido produzidas por xamãs, elas não foram 

realizadas durante as transes, em estados de consciência alterada, dado 

aqueles então tremerem violentamente, contorcerem-se e não 

controlarem devidamente a vontade e os movimentos. Não obstante, não 

podemos deixar de pensar que nem toda a arte do vale do Tejo deve ser 

ligada ao xamanismo, podendo ter existido outros tipos de actividades 

sócio-religiosas. Importa ainda considerar a participaçãp de jovens e de 

mulheres nas actividades ligadas à realização de gravuras, conforme as 

dimensões dos podomorfos estudados parecem comprovar. 

O poder da imagem vai então emergindo no plano da superfície 

rochosa até se encontrar terminada e pronta para o seu uso primário. 

Não sabemos se as gravuras do Vale do Tejo seriam pintadas, 

como acontecia, pelo menos em parte, com as do Valcamónica e de 

outros lugares com arte rupestre. No entanto, era evidente a diferença 

cromática entre a cor da superfície dos suportes, conservando a pátina de 

milénios, devido à exposição aos agentes meteóricos e à passagem das 

águas do rio Tejo, e as gravuras recém-abertas. 

A pintura das gravuras poder-lhes-ia acrescentar poder se, tal 

como ocorre entre muitas sociedades etnográficas actuais, as cores 

fossem produzidas com pigmentos, com especial carga simbólica, devido 

à origem, raridade ou à cor, e sangue de xamãs ou de animais, usado 

como ligante e considerado como capaz de transmitir grande energia 

(Lewis-Williams, 2002, p. 257). 

A possível utilização das cores vermelha, preta e branca, 

conforme ocorre na arte megalítica peninsular, e a preferência por 

aquelas duas primeiras na arte paleolítica europeia, como na arte rupestre 

de outros continentes, parece dever-se à estrutura neuro-óptica do cérebro 

humano, que benefícia aquela visão tricromática. 

Desconhecemos se o acesso aos lugares com gravuras e, portanto, 

com potencial sobrenatural, era diferenciado ou se o contacto físico com 

elas pode ter sido discriminatório, pois para além dos iniciados, xamãs e 

seus possíveis acólitos, podia-se fazer crer ao indivíduo comum que tal 

seria perigoso, por não saber como controlar o poder das forças 

sobrenaturais que elas carregavam e transmitiam. Trata-se de 

diferenciação social e do exercício do poder, veículado através da 

criação/ interpretação de mitos e de cânones de carácter religioso. 

Aquelas interdições e o seu reflexo no controlo social encontram-

se registadas para várias sociedades etnográficas, ameríndias, africanas e 

australianas, onde, não raro, algumas pessoas tocam “religiosamente” ou 

esfregam, pinturas e/ou gravuras rupestres, tendo em vista adquirirem a 

energia que julgam nelas existir, constituindo parte integrante dos rituais 

(Lewis-Williams, 2002, p. 260). 

A realização daquelas manifestações, de carácter sócio-religioso e 

artístico, deveria conferir estatuto diferenciado e superior a quem fosse 

capaz de melhor as desempenhar. Aliás, o reconhecimento e 

estabelecimento de diferenciação de estatutos durante a Pré-História terão 

existido devido à capacidade de liderança de alguns, à competitividade 

social ou à destreza técnica de outros, podendo tal remontar aos tempos 

do Homo Erectus (Kohn e Mithen, 1999). 

Após o uso primário das gravuras, a sua utilização durante 

décadas, centúrias ou milénios, parece aceitável. Algumas foram 

transformadas, reutilizadas e integradas em novos discursos 
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iconográficos e simbólicos, correspondendo a períodos de renovação 

ideológica e visual, passando a fazer parte do que podemos denominar 

“composições recreadas”. Integrar imagens pré-existentes em 

composições mais recentes, seria um processo de captar o seu poder e de 

as valorizar no contexto de novos rituais 

Talvez durante centenas de anos, depois das cheias invernais que 

cobriam certas rochas de depósitos aluvionares, elas fossem lavadas, 

sendo como que redescobertas ou renascidas as simbologias que 

continham, dando-se, em seguida, continuidade aos rituais e à gravação. 
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Dedicámos os dois capítulos anteriores ao que podemos denominar por 

caracterização física e historiográfica das imagens, classificadas em três 

grandes tipos. 

As formas gráficas descritas correspondem ao que Saussure 

chamou o significando do signo, que se identifica com imagens do 

mundo real ou com abstracções e se completa com o significado, ou o 

conceito que aquelas carregam. Ambas faces referidas do signo 

encontram-se ligadas por relações convencionais, podendo o significado, 

correspondendo a uma mesma imagem, ser múltiplo, dependendo tal 

sobretudo dos sistemas de relações sociais, como referimos no sub-

capítulo anterior. 

As relações convencionais entre símbolos, como os gravados nas 

rochas do Vale do Tejo, devem constituir verdadeiro sistema estruturado, 

criado pela vida social, evoluindo com esta e que a semiologia pode 

estudar, na tentativa de procurar os significados. Conforme inicialmente 

escrevemos, entendemos todos os signos, ou participações gráficas, como 

constituindo “mensagens”, embora só muito raramente é que, no domínio 

da arte rupestre uma daquelas será, em termos icónicos, estritamente ou 

quase igual a outra, presumindo-se a existência de múltiplos 

polimorfismos que corresponderão ao mesmo significado. 

Para E. Anati (1960, p. 101) alguns signos rupestres alinhados 

constituiriam “palavras de uma frase”, expressando pensamento onde 

cada um deles traduziria uma ideia. 

Perante tal proposta, importa procurar a sintaxe, ou seja, o 

conjunto de leis que estabelecem as relações que os signos mantêm entre 

si, sincrónica ou diacronicamente, devendo aquelas demonstrar as 

compatibilidades e incompatibilidades entre eles ou as classes que 

formam, tal como os contextos em que funcionam. Trata-se, pois, de 

constância que deve existir por detrás da diversidade, aspecto que decalca 

o modelo primeiramente pensado para a linguística (Sauvet, Sauvet e 

Wlodarczyr, 1977, p. 551). 

Se considerarmos as imagens rupestres como objectos, no sentido 

lato do termo, aceitamos a interpretação de I. Hodder (1988, p. 167), em 

relação à existência de multidimensionalidade significativa daquelas, que 

o estudo das “redes de associações e contextos” devem conduzir ao seu 

significado, pelo que “A totalidade das dimensões relevantes de variação 

de qualquer objecto pode identificar-se como o contexto desse objecto”. 

No quadro mencionado, cabe levantar diversas questões, como 

por exemplo, se os palimpsestos de gravuras se devem ao acaso ou, 

porém, a sistemas de relações convencionais, como a ambos factores. 

Será que os círculos e imagens suas afins (semicírculos, ovais, discos, …) 

se associaram voluntariamente ou fortuita e ocasionalmente, a animais 

pré-existentes? Serão símbolos isolados, pertencentes a dois sistemas 

semiológicos independentes e diacrónicos, ou serão antes comple-

mentares, mesmo quando se mantêm hiatos cronológicos? 

A repetição de círculos que se associam a imagens 

antropomórficas e zoomórficas pré-existentes, sugere a presença de um 

primeiro sistema, reutilizado por um outro, embora o significado de 

ambos constitua, ainda, para nós, enorme incógnita. 

Nas relações sintáxicas, detectaram-se claras composições 

binárias, associando tanto pares de antropomorfos como de zoomorfos, 

da mesma espécie ou de espécies diferentes, mas também aqueles dois 

IX.2. A SI,TAXE SEMÂ,TICA 
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tipos de imagens a outros e, igualmente, a associação entre dois 

soliformes, dois círculos ou duas covinhas, talvez com significado ocular, 

mas, ainda, entre duas armas, formando pares. 

Composições ternárias mostram a associação de três armas, de 

três círculos, sendo em geral um deles maior e colocado entre os outros 

dois e, ainda, entre antropomorfo ou idoliforme e dois círculos, dispostos 

um de cada lado. 

Também se detectaram numerosos exemplos do que parece 

constituírem relações sintáxicas, mas onde aparentemente não existem 

normas fixas, podendo variar o número, dimensões e disposição dos 

signos, tal como acontece com os abundantes círculos dos últimos 

períodos da arte do Vale do Tejo. 

A quase exclusividade da gravação de tais símbolos e a sua 

excepcional difusão conduz a que os entendamos como tendo fortíssimo 

significado, cuja “mensagem” era claramente entendida por todos e 

conduzindo até, à sua banalização iconográfica. Se procurarmos 

paralelos, em contexto sócio-religioso actual ou sub-actual, ou seja, 

ligado a sociedade tradicional cristã do Mundo Oriental, ocorre-nos 

pensar na dispersão dos signos cruciformes, difundida pelo Cristianismo 

e cuja utilização polimórfica é bem conhecida, extrapolando os contextos 

sagrados para invadir todos os domínios do quotidiano, mais ou menos 

ritualizados, até ao seu quase esvaziamento simbólico. É o arqueólogo 

pioneiro Francisco Martins Sarmento (1999, p. 112) que, ainda em 

meados da segunda metade do século XIX (1879), regista o facto dos 

rapazes de Vilar de Mouros (Caminha) terem o costume de “gravar 

cruzes em lajes”, o que explica a abundância de cruciformes encontrados 

em algumas zonas perto daquela povoação, como no Monte de Góios 

(Lanhelas), onde também existem gravuras pré-históricas, talvez 

incluindo alguns cruciformes, como em muitos outros lugares do Minho, 

de Trás-os-Montes e das Beiras. Não devemos, no entanto, afastar a 

hipótese de muitos dos cruciformes corresponderem à tentativa de 

invocar a protecção divina, acreditando-se que eram capazes de afastar o 

demónio ou os espíritos maléficos tendo, portanto, função apotropaica, 

protegendo casas, estábulos, fornos e, tanto pastores como agricultores, 

mineiros, canteiros ou fogueteiros, dos diferentes e imponderáveis 

perigos que cada uma daquelas profissões acarretavam, conferindo como 

que uma forma hoje quase universal ao conceito, por excelência, de 

Sagrado e, não raro, simbolizando a totalidade do Cosmos. 

Aspectos de carácter cognitivo conduziram diferentes gerações de 

gravadores, guiados por necessidades sócio-religiosas, a frequentarem os 

mesmos locais sagrados do Vale do Tejo e a neles reconhecerem as 

gravuras ali deixadas pelos seus antepassados, como em não raras 

ocasiões, associarem novas imagens e/ou símbolos, às que encontravam. 

Trata-se de interpretar e integrar figurações antigas em novos discursos 

iconográficos e significantes, complementando-os e conferindo-lhes a 

importância do que pertence a outros tempos e foi legado pelos 

antepassados, aproveitando a sua carga simbólica, embora adicionando-

lhes pequenas alterações ou acrescentando-lhes alguns novos elementos, 

que lhes introduzem diacronias. 

Registámos covinhas que se associaram a figuras anteriores, mas 

igualmente círculos, em alguns casos sobrepondo-se a partes particulares 

de representações antropomórficas ou zoomórficas, como envolvendo 

algumas daquelas ou conjuntos de imagens geométricas. 

Detectámos também a transformação de antropomorfos, através 

da adição de cabeça circular, por exemplo (cf. Cap. VII.1.2.), ou de 

zoomorfos, a que foram adicionadas longas caudas e/ou bicos, 

transformando-os em seres fantásticos (cf. Cap. VII.2.22.). Caprino da 

rocha 44 de São Simão tem as duas hastes da armação transformadas em 

serpentes ondulantes e quase não existem, na arte do Vale do Tejo, 

pictogramas ou ideogramas que não tenham sido manipulados, através de 

retoques, alterações, adições, supressões ou associados, de diferentes 

modos, a outras imagens, aspecto bem ilustrado através de mais de meio 
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milhar de sobreposições registadas e envolvendo cerca de 20% das 

gravuras estudadas. 

O comportamento descrito, tido como acção integradora, 

encontra-se generalizado a outros ciclos de arte rupestre, ascendendo à 

arte parietal paleolítica e reconhecendo-se, ainda, na arte megalítica e na 

esquemática, das Idades dos Metais. Por exemplo, na arte megalítica da 

Bretanha, tem-se verificado a transformação de longos báculos em 

machados (Mens, 2004). Não obstante, talvez seja na arte do Vale do Tejo 

que, pelo menos a nível europeu, se encontra maior número de tais 

intervenções, demonstrando grande continuidade que traduz excepcional 

vigor como a importância sagrada e funcional daquelas manifestações 

icónicas ao longo de vários milénios. 

O aspecto mencionado, de certo modo identitário, revela 

igualmente grande poder de conceptualização e de criatividade, não só 

circunscrito à produção artística, mas ascendendo às actividades sócio-

religiosas e às concepções ideológicas, de que ele é reflexo. 
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Seria fastidioso repetirmos todos os comportamentos que julgámos 

reconhecer nos antropomorfos, zoomorfos e restantes imagens descritas e 

comentadas no catálogo da arte rupestre tagana (cf. Anexos 1 e 2), 

cabendo-nos agora melhor estudar aspectos particulares e, sobretudo, os 

mais recorrentes que aquela documentação proporciona, tentando 

alcançar alguns significados. 

Resumidamente podemos dizer que os antropomorfos ou se 

encontram aparentemente isolados, embora por vezes associados a 

artefactos (machados, arcos, bastões), tal como a pictogramas ou a 

ideogramas, como associados entre si, formando pares, por exemplo, ou a 

animais, constituindo cenas. 

Os zoomorfos surgem isolados, em cerca de uma dezena de casos 

associados em pares ou em pequenos grupos, como o casal de caprinos 

que corre atrás da sua cria, como que protegendo-a, na rocha 175 de 

Fratel. Constitui outro aspecto singular da arte tagana, o bando de 

cervídeos estilizados estáticos da rocha 491 de Fratel, dispostos em duas 

linhas horizontais, como outro grupo de animais da mesma espécie que 

corre obliquamente àqueles, pertencendo a episódio cultural ulterior. 

A disposição de zoomorfos, a par ou em grupos, reflecte 

comportamentos próprios de diferentes espécies. 

O significado simbólico e importância das figuras isoladas, nos 

contextos sócio-religiosos em que foram produzidas, pode não ser 

inferior à das imagens agrupadas ou constituindo cenas. 

É possível que a sua localização, relação com o suporte e poder 

intrínseco, conferindo-lhes alto valor individual, dispensasse a integração 

em discurso visual mais complexo aos nossos olhos, como as cenas ou 

composições, conforme também acontece com boa parte da arte actual. 

A propósito desta problemática, Max Raphaël (1986, p. 80) 

recordou que “Podemos seriamente pôr em dúvida, olhando para a 

Mona Lisa de Leonardo ou a Eva de Dürer, que num quadro que não 

comporta senão uma figura, ou mesmo uma meia figura, possa ser 

menos complexo que um quadro com numerosas personagens, de Rafael 

ou de Cranach;”. 

 

IX.3.1. O DRAMA DA COSMOGO,IA 

É propositadamente que utilizamos expressão devida a M. Mauss, para 

mencionarmos a associação entre antropomorfos, perfeitamente 

reconhecíveis mesmo quando esquemáticos e em alguns casos armados, 

a outros muito estilizados, por vezes reduzidos a apenas um traço e já 

referidos aquando da caracterização dos pictogramas. 

Ilustram aquelas associações pelo menos cinco ocorrências. De 

facto, na rocha 101A de São Simão surge antropomorfo formado por 

círculo e linha vertical, muito próximo de outro com aquela mesma 

estrutura, mas contando com os dois pares de membros e o sexo, 

masculino, bem visível. 

Na rocha 130 daquela mesma estação rupestre linha deve 

representar antropomorfo associado a outro esquemático, a ele paralelo, 

sendo fálico e segurando, em uma das mãos, o que parece ser um báculo 

ou foice. 

IX.3. COMPORTAME,TOS E CO,CEPTUALIZAÇÕES 
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Na rocha 911 do Cachão do Algarve, figura esquemática 

masculina, com os braços erguidos, associa-se, de igual modo, a barra 

que deve figurar outro antropomorfo, enquanto na rocha 68C, do mesmo 

arqueossítio, antropomorfo masculino, acompanhado por alabarda, pode 

ser associado a outro, com corpo rectilíneo e cabeça ligeiramente 

destacada. 

Na rocha 150A de Fratel observa-se antropomorfo desprovido de 

cabeça e de braços, que parece atacado por carnívoro, lobo ou cão, 

enquanto um outro, armado de arco, parece fugir de local onde ocorre a 

cena referida. 

Desde logo, o contraste entre os antropomorfos bem definidos, e 

a maioria armados, e os muito singelos, reduzidos a uma linha ou em 

forma de alfinete, conduz a que estes últimos possam ser considerados 

como imperfeitos ou inacabados mas, também, como recém-nascidos, 

aludindo a mito cosmogónico ou a ritual de passagem que reproduz 

aquele. 

Os braços erguidos, em personagem do Cachão do Algarve  

(CAL 911.2),  assegurariam a intercessão das forças transcendentes 

naquele acto, enquanto as armas que outros exibem seriam capazes tanto 

de os caracterizar, em termos de estatuto e poder, como de estimular a 

Natureza, de modo a que ocorresse o milagre do nascimento. 

As imagens quase despojadas de atributos caracterizadores do 

antropomorfismo devem figurar entidades sobrenaturais de segunda 

grandeza, ainda humanos, mas como que destituídos de estatutos, 

acabados de nascer ou em formação, tal como “espíritos de crianças”, 

que traduzem o conceito de nascimento, em parte desligado, ou 

fisiologicamente desligados das relações parentais e, portanto, não sendo, 

a nova vida, atribuída ao contributo da interacção sexual entre dois 

humanos, mas a forças transcendentes. 

A responsabilidade do surgimento de uma nova vida, entre muitas 

sociedades etnográficas australianas, como ameríndias ou africanas, 

dever-se-ia à acção de espíritos ancestrais ou à ingestão do espírito 

criança, através de elemento que o contivesse. A identificação da 

interacção sexual, entre humanos ou entre animais, nem sempre 

acompanha o conhecimento da fisiologia da paternidade, o que conduziu 

Frazer (Totemism and Exogamy) a aceitar que a paternidade física não 

seria universal entre a humanidade dita primitiva (Malinowski, 1990, pp. 

246, 247). Todavia, em algumas sociedades, como nas Ilhas Trobriand, 

acreditava-se que as relações sexuais preparavam a mulher para a 

“recepção do espírito do bebé” (Malinowski, 1990, p. 252). A 

sexualidade é então entendida sobretudo como meio para criar relações 

sociais organizadas (Merlan, 1986, pp. 474, 475, 481). 

Nas imagens acima descritas, além dos gestos rituais, como os 

braços abertos, erguidos ao alto ou à altura dos ombros, e a exposição de 

membro viril, tal como a presença de armas, permitem interpretá-las, 

como poderosas divindades tutelares masculinas. A que segura foice, que, 

lhe envolve a cabeça, indica conotação com divindades agrárias. 

Consideramos como uma das mais interessantes cenas da arte 

tagana a patente na rocha 150A de Fratel e que uma primeira leitura 

poderia induzir-nos a interpretar um dos antropomorfos como inacabado, 

abandonado pelo gravador, embora não só tal raramente aconteça, como 

as figuras para nós não concluídas terão sido, na maior parte dos casos, 

deixadas propositadamente assim. Por outro lado, a observação de largas 

centenas de gravuras antropomórficas ensinou-nos que a sua realização 

iniciou-se, quase sempre, pela parte superior, tronco e cabeça, o que 

contrariaria a presente ocorrência. A aceitação do propósito do artista em 

nos apresentar antropomorfo, sem cabeça e braços, encontra-se reforçada 

pela presença do cão, ou lobo, ameaçador, tal como do segundo 

antropomorfo que horrorizado protagoniza fuga daquele lugar. 

Um indivíduo, ou melhor, uma divindade devorada por cão 

remete-nos para o mito de Actéon que, mascarado ou metamorfoseado, 

de veado, devido a castigo imposto por Ártemis ou para melhor caçar  
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aqueles animais, foi com eles confundido e devorado pelos seus próprios 

cães. 

Para além de conotações morais que aquele mito possa deixar 

subentender, julgamos que traduz antigo pensamento xamânico, dado que 

em tal prática, sócio-religiosa, o xamã perdia simbolicamente a vida, 

sendo consumido por animais psicopompos que o conduziam ao mundo 

transcendente, onde contactava com forças sobrenaturais e depois 

ressuscitava. Recordemos, por exemplo, que entre os índios Klamath, se 

acreditava que para alguém se tornar xamã teria de ser metaforicamente 

devorado por um urso, renascendo em seguida com as propriedades 

específicas de tal função (Lommel, 1967, p. 54). 

A cena descrita na rocha 150A de Fratel deve pois tratar mito 

idêntico, possivelmente ligado à formação xamânica, a rito de passagem 

e à ideia do renascimento, reproduzindo cosmogonia, pelo que a 

associamos aos singelos antropomorfos que talvez melhor simbolizem a 

criação de uma nova vida. 
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IX.3.2. TIFO,OMAQUIAS? 

Apesar de não serem raras, na arte rupestre do Vale do Tejo, as figurações 

de colubrídeos e de viperídeos, elas parecem não se associar 

preferencialmente às representações antropomórficas. Não obstante, 

encontrámos as excepções em quatro rochas, sendo que uma delas, a 11 

de Gardete oferece duas composições em que interagem serpentes e 

antropomorfos. 

Na rocha 175, do arqueossítio de Fratel, serpente sobrepõe o 

corpo, os braços e a cabeça de antropomorfo esquemático, não se lhes 

associando outras imagens, enquanto nas restantes cenas afins surgem 

círculos. 

Em Gardete (G 11.104-106), composição integra antropomorfo 

esquemático, de pé mas sugerindo movimento, dirigido na direcção de 

longo e ondulante serpentiforme, cuja cabeça poderia encontrar-se 

agarrada por uma das mãos daquele, e círculo situado no lado oposto ao 

réptil (Gomes, 2004, p. 115). A segunda cena desta mesma rocha           

(G 11.160-162) oferece estrutura idêntica, embora as formas dos 

elementos que a constituem sejam algo diferentes da que acima 

descrevemos. 

Possui, ainda, estruturação idêntica cena da rocha 214 de São 

Simão, embora o colubrídeo pareça estar agarrado pelas duas mãos do 

antropomorfo, enquanto na rocha 218 do mesmo arqueossítio, entre o 

antropomorfo e o colubrídeo encontra-se círculo. 

Podemos concluir da existência de entidade superior (ES), com 

forma antropomórfica, que interage com longos colubrídeos        

(entidade A = EA) e com uma segunda entidade (EB), representada pelo 

círculo, talvez com conotação solar, a qual mostra oposição à anterior. 
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Julgamos encontrarmo-nos perante aspecto mitológico, com 

significado genesíaco, onde entidade superior (ES), ou divindade, 

submete, não sem dura luta, a serpente representante do Caos e que se 

interpõe ao Sol. 

Tal combate recorda o que Hesíodo (Teogonia) relatou, havido 

entre Zeus e Tifón, o monstro telúrico, filho de Gea. 

O mesmo mito, que o confronto entre divindades solares e 

ctonianas ou serpentes ilustra, surge, embora com acentuadas variantes, 

em outros textos relativos aos tempos primordiais, como no “Poema da 

Criação” (Enuma Elish) babilónico, onde se glorifica Marduk, vencedor 

da deusa-mãe Tiamat, senhora das águas e figurada em forma de 

serpente, na crença das serpentes gémeas, progenitoras da saga divina 

Lakhmu e Lakhamu, ou nos combates havidos entre os deuses egípcios 

Seth e Rá ou deste deus solar contra a serpente Apofis, manifestação 

daquele primeiro. 

Também Apólo, filho de Zeus e de Leto, nascido em Delos         

(= o brilhante), lutou contra a serpente Pitón, em Delfos, tendo Jasão 

protagonizado violentos combates, contra outros daqueles animais 

telúricos, e Hércules contra a Hydra. 

O deus vencedor de tais confrontos ganha estatuto superior ao 

que detinha, herdando-o em parte da divindade vencida. Trata-se, no 

entanto, de paradigma sobre o conflito cosmogónico, ocorrido entre as 

deusas-mãe, telúricas, e os novos deuses, ligados às forças celestes, 

acabando por permitir instaurar uma nova ordem. Todavia, as serpentes 

não morrem, resistindo, de forma latente, depois dos combates e sendo, 

não raro, consideradas guardiãs dos santuários divinos, conforme 

acontecia com a Pitón de Delfos, considerado como oráculo ctónico e 

centro da Terra, apesar da presença de Apólo (Rodríguez Pérez, 2006). 

Pintura no abrigo conhecido por Cueva de la Vieja (Alpera, 

Albacete), mostra duas figuras femininas de pé, uma delas exibindo 

longa serpente enrolada no antebraço e que cai até ao chão, enquanto 

uma terceira figura feminina, colocada abaixo, apresenta os braços 

erguidos, na posição orante (Ripoll Perelló, 1968, p. 172, fig. 4). Esta 

cena, com recorte ritual e talvez iniciático, consubstancia o carácter 

altamente simbólico das serpentes para os nossos antepassados pré e 

proto-históricos. 

 

IX.3.3. PARES DE A,TROPOMORFOS 

Foram figurados lado a lado ou mais raramente dispostos em linha 

vertical. 

Pertencem aos períodos III e IV da evolução cronoestilística da 

arte do Vale do Tejo por nós proposta, embora sobretudo àquele último. 

Um dos pares oferece estilo semi-naturalista (CAL 72.14, 16) 

correspondendo ambos antropomorfos claramente a representações 

masculinas, enquanto os restantes integram a denominada arte 

esquemática, com reconhecido polimorfismo. 

A diagnose sexual nem sempre foi fácil de determinar, apesar de 

alguns antropomorfos masculinos apresentarem o sexo, as pernas em 

forma de V invertido ou maior estatura, a par de outros onde se não 

observa caracteres sexuais evidentes, possuem pernas em forma de U 

invertido e menor estatura que os seus acompanhantes. 

Todavia, apesar da tentativa de reconhecimento do género, e das 

associações masculino/feminino, as relações entre aqueles continuam 

indefinidas, isto é, tanto podem representar casais como irmãos, talvez 

gémeos ou progenitor(a) e filho(a). Por outro lado, apesar de alguns pares 

mostrarem imagens perfeitamente idênticas e, em nosso entender, 

assexuadas, é possível que o seu significado, talvez polissémico, esteja 

conotado com os gémeos primordiais e as hierogamias cosmogónicas. 

Trata-se, muito possivelmente, de representações de divindades incluídas 

em mito-histórias, de que se perderam as narrações orais, mas talvez  
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ligadas a aspectos como a luta entre a luz e as trevas, a fertilidade e a 

prosperidade. 

A presença de gémeos foi, e ainda hoje é, em muitos lugares do 

nosso planeta, entendida como prodígio e, portanto, fenómeno não 

natural, despertando reacções muito díspares e, até, completamente 

opostas, mas quase sempre excessivas, que podem ir da adoração 

daqueles à sua aniquilação. 

Também as pinturas esquemáticas em abrigos da Península 

Ibérica são pródigas em pares de antropomorfos, ilustrando vasto 

polimorfismo (Acosta, 1968, pp. 157-161). Corpos antropomórficos com 

duas cabeças, constituindo forma gemelar, são conhecidos em Çatal 

Hüyük (ca 6500 a.C.) e em terracota da cultura de Vinca (ca 5000 a.C.) 

(Gimbutas, 1989, p. 171). Existe, em São Simão (SS 101A.3, 4), 

antropomorfo esquemático com uma segunda cabeça. 

Os pares de figuras de sexos diferentes, interpretados com 

“casamentos sagrados” e integrando o que M. Gimbutas (1974, p. 230) 

chamou “o drama da hierogamia”, terão surgido na Europa de Leste, 

ainda segundo a mesma autora, aquando dos inícios da agricultura, em 

meados do VII milénio a.C., no contexto dos mitos da fecundidade, 

decorrentes da adopção da economia de produção de alimentos. 

Provém de Cascioarelle (Gulmenita), nos Balcãs Orientais 

(Roménia), pequena terracota (h = 6,8 cm) representando par, nu e unido 

pelo tronco, conhecido como os “amantes de Gulmenita,” dos finais do V 

milénio a.C. e que ilustra as origens daquele mito (Gimbutas, 1974,      

pp. 228, 229, fig.243). 

Na segunda metade do VI milénio a.C., fenómeno semelhante irá 

ocorrer no Sudoeste Peninsular, exacerbando-se as forças da regeneração 

periódica através da edificação de enormes falos de pedra, os menires, 

mais ou menos naturalistas mas muitos deles contendo decorações com 

claras alusões ao mundo feminino, garantindo a complementaridade 

necessária ao sucesso da fertilidade. Mais tarde, nos finais do IV milénio 

a.C., e sobretudo durante o milénio seguinte, surgiram os pares de 

antropomorfos.  

Os pares míticos podem ser constituídos por homem e mulher, 

como por gémeos primordiais ou por mãe e filha, como acontece na 

mitologia grega com Hekate-Ártemis e Demeter-Koré. Apolo e Ártemis 

foram considerados gémeos divinos, filhos de Leto e de Zeus. 

Na Mesopotâmia acreditava-se na existência de deuses gémeos, 

como os denominados “grandes gémeos” (Lugal e Heslamta) que 

defendiam a entrada no mundo subterrâneo ou infernal. No Período Neo-

Assírio, pequenas imagens daqueles gémeos eram enterradas, com 

finalidade apotropaica, nas entradas das casas e palácios (Black e Green, 

1992, pp. 123, 124). 

Outros pares podem representar casais originais e, portanto, ainda 

conotados com os mitos de criação, embora formados por irmão e irmã, 

relação incestuosa e transgressora assumida, na antiga religião egípcia 

pelos deuses adelfos, como Nut (Céu) e Keb (Terra) ou Osíris e Ísis, tal 

como por Cronos e Rea, na mitologia grega (Caillois, 1988, p. 115). 

Nos grandes impérios agrários da Antiguidade, como entre os 

indoeuropeus, os pares divinos desempenhavam função tutelar e 

protectora, com unidade de origem, garantindo o bem-estar das 

sociedades, sendo considerados elementos fundacionais e guardiães 

daquelas, de edificações (templos e palácios) ou, até, de cidades 

(Kuntzmann, 1983, pp. 79, 93). 

Os gémeos fundadores Rómulo e Remo, experimentaram vida 

trágica, um ligado às sombras subterrâneas da morte e o outro à vida 

plena de sucessos e posterior integração divina. Este modelo em que os 

gémeos celestes rivais repartem a mortalidade e a imortalidade é 

recorrente em diversas mitologias, constituindo “mito de civilização”, 

protagonizado por nómadas e sedentários (Kuntzmann, 1983, pp. 18, 43). 
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Segundo G. Dumézil (1958, pp. 86-89), os gémeos indoeuropeus 

constituem garantes da fecundidade e da vida, sendo divindades típicas 

da terceira função, encontrando-se relacionados com o Sol e os deuses 

ameaçadores do raio e da tempestade ou dos fenómenos luminosos em 

geral. 

No poema ugarítico “O 'ascimento dos Deuses” surge o par 

ugarítico Shahar e Shalim, a estrela da manhã e a estrela da tarde, com 

características gemelares, atendendo à mesma natureza astral e ao papel 

de assessores solares, bem conhecido em outros pares divinos nos textos 

astronómicos babilónicos e oeste-semíticos. 

O tema dos gémeos surgiu, ainda, expressado fisicamente através 

de pares de colunas que dão acesso aos edifícios de culto, conhecidos 

como Shahar e Shalim, o “casal divino da vida”. É possível que esta 

criação se relacione com a aparição, na abóbada celeste, do planeta 

Vénus, aquando da aurora e do crepúsculo. Este fenómeno terá, segundo 

R. Kuntzmann (1983, pp. 135, 137, 139, 140-142), criado o mito da corte 

divina de El e de conferir a Shapash, o Sol, dois acólitos que tanto 

ajudam ao seu nascimento como assistem ao seu poente. Também Kittu e 

Mesham são filhos e os acólitos de Shamesh, o deus do Sol levante e da 

justiça real, tendo como funções igualmente acompanhar aquele astro, 

como preparar o caminho do rei terrestre, seu filho. Constituem dois 

gémeos bíblicos Jacob e Esaü. 

Dois outros personagens mesopotâmicos, tidos como gémeos da 

fecundidade e com vida gémea foram Gilgamesh e Enkidu, o primeiro 

herói solar, identificado com Pólux e o segundo, herói lunar, associado a 

Cástor. Os Dióscuros, Cástor e Pólux (Dios Kouroi = filhos de Zeus), 

representam a unidade e a pluralidade (Albright, 1929, p. 320; 

Kuntzmann, 1983, p. 73). 

Constituíram par caótico, talvez o primeiro com carácter gémeo, 

as serpentes Lahmu e Lahamu, antepassadas e progenitoras da tríade 

babilónica Na, Bel e Ea (Kuntzmann, 1983, p. 97). 

Será que, pelo menos, alguns dos pares de gémeos esquemáticos 

gravados nas rochas do Vale do Tejo representam os guardas das portas 

de acesso ao nível subterrâneo e transcendente, ou humano e celeste, na 

fronteira de dois mundos, regulando a passagem entre o visível e o 

invisível? (Kuntzmann, 1983, p. 126). Ou será que os pares se devem a 

visão conturbada e duplicada da realidade, provocada pela ingestão de 

álcool ou de outros psicoactivos, tendo em vista alcançar o 

transcendente? 

Os pares de soliformes, que constituem os olhos da grande deusa 

mãe calcolítica, simbolizarão os rituais visando alcançar o conhecimento 

daquela, metaforicamente a sua visão? 

Para M. Mauss (2000, p. 47) o desdobramento figurativo poderia 

estar ligado à tentativa de aquisição de virtudes mágicas, tendo como 

objectivo a viagem no mundo transcendente e, em seguida, o 

renascimento. 

Par de antropomorfos esquemáticos, gravados sobre dorso de 

caprino, na rocha 173B de São Simão, sugerem representar par divino, 

que adiante estudaremos (cf. Cap. IX.3.5.). 

Na rocha 11 do Ocresa, par constituído por duas figuras 

esquemáticas, de dimensões muito desiguais, tal como outras nas 

mesmas condições, devem indiciar a presença de divindades tutelares, 

tema que abordaremos seguidamente. 

 

IX.3.4. DIVI,DADES TUTELARES? 

Grande personagem itifálica, do Cachão do Algarve, protege sob os 

braços, esticados e erguidos à altura dos ombros, dois pequenos 

antropomorfos esquemáticos, um deles pouco mais do que esboçado 

(CAL 63.19, 21, 23). 
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Figuras tutelares. 1 – Dólmen de Soto (Trigueros, Huelva); 2 – Arquinha da Moura (Tondela) (seg. 1, H. Obermaier, 1924, pp. 11, 12, fig. 7; 2, A. L. da Cunha, 1995, est. X). 
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Apresenta atitude idêntica à acima referida, alto antropomorfo do 

Ocresa, que sob o braço esquerdo mostra figura a ele semelhante, mas de 

bem menores dimensões (OC 11.1, 2), tal como outro de São Simão, que 

parece proteger antropomotfo com forma de barra (SS 92.16, 17). 

Figuras afins, dado acolherem sob os braços antropomorfos, 

podem observar-se na pedra de cabeceira da Arquinha da Moura 

(Tondela) ou no dólmen de Soto (Huelva). 

Naquele primeiro monumento, enorme antropomorfo, com os 

braços abertos, mas dobrados para baixo, acolhe de um lado um 

antropomorfo e do outro par ou casal. 

No segundo, observa-se antropomorfo esquemático, de braços 

abertos e muito semelhante ao mencionado do Ocresa, sob o braço direito 

do qual se encontra outro antropomorfo, de menor estatura. 

As diferenças dimensionais e outros atributos formais permitem 

percebermos tratar-se de personagens, ou de idealizações, que 

representam ascendência ou poder sobre outras, formalmente 

semelhantes, mas mais pequenas e, portanto, não só com menor 

importância como dependentes daquelas primeiras. Esta concepção 

binária, de carácter religioso, deve reflectir a estrutura social de então, 

esteada em comunidade de feição tribo-patriarcal, onde se exacerbaria o 

poder, no masculino, de certos líderes. 

Não nos parece despropositado colocar a hipótese de 

observarmos a representação de divindade menor, quando sob o 

antropomorfo maior surge apenas um outro, e de estarmos frente a casal 

genesíaco ou a hierogamia cosmogónica, ao surgirem pares de 

antropomorfos, naquela mesma situação. Só na Arquinha da Moura se 

observam os dois casos, um sob cada braço da grande entidade ali 

figurada, através de pintura. 

Na arte levantina identificaram-se associações entre 

antropomorfos que sugerem funções e estatutos diferentes, sendo 

interpretados do mesmo modo, ou seja, como humanos e divindades 

tutelares (Jordán Montés, 1998, p. 112). 

A protecção proporcionada pelas grandes personagens antes 

referidas, que podemos atribuir ao Neolítico e ao Calcolítico, parece ter 

sido substituída, na Idade do Bronze, por ideograma, porventura 

polissémico, a espiral, conforme observamos nas rochas 155 e 175 de 

Fratel, onde tais imagens foram colocadas acima de pares de 

antropomorfos esquemáticos. 

Julgamos significativo, neste momento, reter a estrutura simples 

que identificámos, ou seja, constituída por entidade, por certo superior e 

sobrenatural, capaz de proteger outra(s), com menor estatuto, isoladas ou 

associadas em pares. 

Anati (1973, pp. 120-125) ao comparar as estelas de Triora 

(Liguria), Kazanki (Crimeia) e São Martinho I, evidenciou, apesar da 

distância física e cultural que separa estes monumentos, unidade 

conceptual baseada no princípio de opor, no interior de uma grande 

entidade antropomórfica, duas figuras mais pequenas. Este traço de união 

comum aos três monumentos, resultaria, segundo aquele arqueólogo, da 

grande difusão que partindo do Cáucaso e ligada à expansão da ideologia 

indoeuropeia, chegaria ao Ocidente Europeu (Anati, 1968a, p. 132; 1977, 

pp. 45-54; Gomes e Monteiro, 1976-77, p. 321). Outra hipótese, que 

neste momento perfilhamos, é a de se tratarem de aspectos mitológicos 

difundidos no Ocidente, com o advento da economia de produção e 

muito divulgados, a partir do III milénio a.C., com a calcolitização. 

A conceptualização de seres sobrenaturais, espíritos, 

antepassados, heróis e divindades, com forma antropomórfica, é comum 

à grande maioria das sociedades humanas, ascendendo as suas 

realizações gráficas ao Paleolítico Superior ou, quiçá, a períodos 

anteriores. 
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IX.3.5. HIEROGAMIA SOBRE DORSO DE 

CAPRI,O 

Rocha de São Simão (SS 173), com contorno estelar, mostra ao centro, 

representação de caprino, de estilo estilizado dinâmico, sobre o dorso do 

qual assentam dois antropomorfos esquemáticos, mais tardios, 

formalmente idênticos, mas com ligeira diferença de alturas. 

Trata-se de rara figuração hierogâmica associada a quadrúpede, 

pré-existente, muito possivelmente registando mito de origem oriental.  

O dorso do quadrúpede assume a categoria de trono do par 

divino, constituindo um seu atributo e transmitindo sinal do grande poder 

e dominação sobre o mundo natural. 

As figurações de cavaleiros, sentados ou de pé sobre as montadas, 

não são comuns na arte rupestre peninsular, tendo as dos abrigos de Los 

Buitres de Peñalsordo (Badajoz), Fuente de Molinos, La Graja de Jimena 

(Jaén), Maimón e Lecina (Huesca), vindo a ser comummente datadas a 

partir da Idade do Bronze (Beltrán, 1972, p. 38). Algumas, como as de La 

Fenellosa (Teruel) (Beltrán, 1969, pp. 54, 55), mostram os cavaleiros 

claramente de pé sobre o dorso dos animais, parecendo participar em 

cenas de carácter acrobático, que devem ser conotadas com a 

superstrutura religiosa. 

Em um dos abrigos de Nuestra Señora del Castillo (Almadén) 

(Breuil, 1933a, est. VIII-D), personagem antropomórfica encontra-se de 

pé sobre o dorso de caprino, tal conforme acontece em São Simão 

(Gomes, 1980; 1983a; 1987; 1989), repetindo-se o que julgamos ser, num 

quadro de natureza fenomenológica, o comportamento de algumas 

divindades, sobretudo na área cultural sírio-hitita, depois difundido pela 

região circunmediterrânica. Aliás, tanto na Síria como na Fenícia, a cabra 

é o animal sagrado do deus ameaçador Reshef (Barnett, 1975, p. 88) e, 

curiosamente, estará mais tarde, no Sudoeste da Península Ibérica, ligada 

a outra divindade ctónica (Ataegina). 

Nas pinturas rupestres de Sesamo (Vega de Espinareda, Leão) 

observa-se cena onde personagem de braços abertos, na posição do 

orante, parece estar associado a dois antropomorfos, encontrando-se um 

deles, de pé, sobre o dorso de quadrúpede. Outra composição, deste 

abrigo, oferece dois antropomorfos enquadrando um terceiro, de menores 

dimensões e que se apresenta igualmente, de pé, sobre possível equídeo 

(González e Alvarez, 1986, pp. 30, 41). 

Importante paralelo pode ser observado no abrigo Pinho 

Monteiro (Arronches, Portalegre), nos contrafortes da serra de São 

Mamede, onde se observa, entre outras pinturas de cor vermelha escura, 

figura feminina, envergando saiote triangular e gorro cónico, sobre o 

dorso de possível bovídeo, a que se associa imagem masculina, itifálica, 

armada com massa e capacete de cornos; aspectos que permitem atribuir 

esta composição à Idade do Bronze Final (Gomes, 1990a, pp. 59-61). 

Aquelas personagens, onde uma evidencia carácter guerreiro, 

integrável no ciclo dos smiting gods, permitem que as interpretemos 

como teofania, com paralelos no Mediterrâneo Oriental, onde se 

inscrevem o par divino Teshub e Hebat, tal como as hierogamias Ishtar e 

Hadad ou Astarté e El, este último muitas vezes representado sobre touro 

(Vanel, 1965, p. 129). 

No abrigo de Olmetta du Cap, na Córsega, pinturas rupestres 

mostram personagem itifálico, com cornos, associado a dois cavaleiros   

e a antropomorfos em forma de I, sendo datados nos III e II milénios a.C. 

(Ripoll Perelló, 1968, pp. 187-189, fig. 8; Beltrán, 1969, p. 76), 

sugerindo paralelos com a cena do abrigo Pinho Monteiro. 

Tanto na escultura corsa, em pedra, como na torêutica sarda 

(Lilliu, 1966), encontram-se numerosos elementos que reflectem difusão 

daquele modelo, sobretudo a partir do século VIII, quando estas ilhas 

passam a sofrer a influência colonial fenícia. Igualmente pequeno bronze 

de Salíu (Sardenha), representa guerreiro armado com arco, de pé sobre o 

dorso de cavalo (Lilliu, 1966, p. 310, 311). 
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Os possíveis protótipos, ideológico-religiosos e formais, para a 

estrutura da temática que temos vindo a tratar, encontram-se ilustrados 

em diferentes sigilografias e esculturas minorasiáticas. 

De facto, em exemplares da glíptica sírio-hitita e sírio-hurrita, 

mas onde se manifestam, influências egípcias e babilónicas (Col. J. 

Pierpont Morgan e do Metropolitan Museum de Nova Iorque), observa-se 

a deusa da fertilidade, Ihstar, nua e sobre touro, acompanhada do seu par 

divino Hadad (Contenau, 1948, pp. 162-164, fig. 42; Vanel, 1965, pp. 7, 

166). 

Selos-cilíndricos de Ini Teshub, rei de Karchémish (séc. XIII a.C.) 

(Sudeste da Anatólia), provenientes de Ras Shamra e de Kültepe, 

apresentam divindades de pé, vestindo saiote curto e armados com lanças 

ou maças (lituus), sobre touros. Por vezes estes personagens estão 

associados a outro de igual modo armado. Um selo de Shahurunuwa, 

rainha de Emar, datado entre 1335 e 1270 a.C., oferece divindade 

feminina, de pé, sobre leão, com vestimenta comprida frente a outra 

armada de lança e arco (Beyer, 1982, pp. 68, 71). Selo de Kültepe, bem 

mais antigo (século XIX a.C.), mostra procissão de seis deuses de pé, 

sobre animais (Bittel, 1976, p. 92, fig. 74). O deus sírio-mesopotâmio 

Hadad foi representado, em estela de Arslan-Tash (Louvre), de pé sobre 

touro (Contenau, 1948, p. 178, fig. 55). Também o grande deus do novo 

império hitita foi figurado sobre touro ou, em sua substituição, sobre 

veado, que na Ásia Menor pode igualmente auferir categoria de atributo 

daquela divindade (Contenau, 1948, fig. 28). 

Em toda a região sírio-hitita conhecem-se representações da 

deusa de origem babilónica Ishtar, do amor, da guerra e da chuva, de pé 

sobre o dorso de leão. Molde, de esteatite, para fundição de pequenas 

figuras, de chumbo ou estanho, comuns na Anatólia, proveniente de 

Kültepe (Ankara Archaeological Museum), representa, possivelmente, 

aquela divindade, com as mãos segurando os peitos, associada a outra 

masculina, identificada como o deus Pirwa ou o filho da grande deusa-

1 – Abrigo Pinho Monteiro (Arronches, Portalegre); 2 – Nuestra Señora del Castillo (Almadén);     
3 – Sesamo (Leão); 4, 5 – La Graja (Jaén); 6, 7 – Los Buitres de Peñalsordo (Badajoz) (seg. 1, M. 
V. Gomes; 2, 4-7, H. Breuil, 1933a, ests VIII-D, XVI-D2, XVIIb; 1935, est. II; 3, J. A. González e 
J. L. A. Alvarez, 1986, p. 30). 
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mãe, de menores dimensões e de pé sobre equídeo. Esta peça, a partir dos 

paralelos estilísticos que apresenta com a iconografia dos selos 

cilíndricos, foi atribuída ao «período colonial assírio», nos inícios do 

segundo milénio a.C., onde se fizeram sentir tanto já a conjugação das 

influências artísticas hititas como as religiosas originárias da 

Mesopotâmia (Emre, 1971, pp. 108, 109; Van Loon, 1985, p. 45,          

est. IIIa). 

No relevo do santuário de Yazilikaya (Boghazköi), do tempo de 

Tudhalza V (1250-1220 a.C.) e denominado «o encontro dos deuses», 

identifica-se o deus do trovão, senhor do raio e da montanha, o smiting 

god hurrita Teshup, suportado por dois deuses menores da montanha ou 

atlantes, vestindo saiote curto, segurando maça (o machado, símbolo do 

raio, substituiu, na iconografia sírio-hitita dos inícios do I milénio, a maça 

(Vanel, 1965, p. 109) ) e exibindo tiara cónica com seis pares de cornos. 

À sua frente encontra-se a divindade feminina Hebat, vestindo túnica 

comprida, gorro cónico e sendo suportada por leão. Atrás desta 

reconhece-se touro (Akurgal, 1962, pp. 110-112, fig. 19; Gurney, 1981,  

p. 137). Também se observa em placa de bronze, de Alaca Höyük, hoje 

no Museu de Ankara, dois personagens ou génios, com cabeça 

tauromorfa, de pé sobre quadrúpedes, segurando árvore e imagem solar 

alada (Van Loon, 1985, est. XLII-C), repetindo temáticas a que já 

fizemos referência. Aliás, muitos outros deuses do panteão hitita são 

mostrados de pé, sobre o dorso de animais e, para Akurgal (1962, p. 77, 

est. 47), as divindades representadas sobre touros seriam, mesmo, 

criações da responsabilidade da esfera cultural norte mesopotâmica-

anatólica. Barnett (1975, pp. 34, 35) defende que as representações de 

divindades sobre animais serão de origem mesopotâmica, pois ocorrem 

nos selos da dinastia de Akkad (ca 2300 a.C.) e no Norte da Síria, na 

estela de Tell Halaf (séc. XII a.C.), embora para Contenau (1948, p. 188) 

seja um tema de origem sumério, onde desde o III milénio a.C. é 

conhecido o deus da tempestade Ningirsu-Minurta de Lagash (Vanel, 

1965, pp. 5, 18, 35, 169), depois assírio e persa. Na Anatólia, o sacrifício 

do touro causaria a queda da chuva que asseguraria a fertilidade da Terra 

(Van Loon, 1985, p. 5; Vanel, 1965, p. 13). 

Aqueles recuados aspectos de origem oriental, sobretudo próprios 

dos deuses da tempestade e do trovão, alcançaram, tal como outros 

contributos, tanto ideológicos como materiais, o Ocidente Peninsular a 

partir do III milénio a.C., denunciando a muito provável presença em São 

Simão de antiga e muito rara mitografia com carácter genesíaco, onde 

representações de divindades sobre animal figuram essencialmente o 

acesso à imortalidade (Kuntzmann, 1983, pp. 110, 111). 

 

IX.3.6. PARES DE ZOOMORFOS 

Observaram-se pares de animais, tanto de mamíferos como de serpentes, 

reconhecendo-se, na maioria dos casos, tratar-se de macho e fêmea, 

denunciando o período do cio, identificando-se casos específicos de pré-

acasalamento e de cópula. 

Conforme observou M. Raphaël (1986, p. 32) seria mais fácil ao 

homem pré-histórico abater certos animais durante o período do cio, 

designadamente, de o fazer surpreendendo-os no momento da cópula, 

embora duvidemos muito se este aspecto tem relação com o interesse 

documentado pelos nossos antepassados pelos pré-acasalamentos, pois 

estes não se circunscrevem aos mamíferos, com inegável interesse 

cinegético, mas também se estende aos colubrídeos, devendo antes a 

explicação apropriada ter carácter meramente simbólico. 

Entre as muitas novidades trazidas pela descoberta do complexo 

de arte rupestre do Côa-Douro, contam-se duas cenas claras de cópula, 

uma entre equídeos (rocha 4 da Penascosa) e a outra entre bovídeos 

(rocha 28B da Canada do Inferno), ambas de idade paleolítica (Gomes, 

2004-05, pp. 41, 42, fig. 5, D, E). 
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Recordemos que três décadas antes A. Leroi-Gourhan (1971,      

p. 94) escrevia: “Apesar de alguns autores acreditarem ter visto, a arte 

paleolítica (ao inverso das artes rupestres mais recentes) não mostram 

até ao presente qualquer cena de cópula, seja humana, seja animal”. 

Pois também no Vale do Tejo, embora pertencendo nos primeiros tempos 

holocénicos, reconhecemos cena de cópula, entre cervídeos 

epipaleolíticos, na rocha 155 de Fratel. 

O dimorfismo sexual indica que os zoomorfos dispostos a par, 

identificados na Lomba da Barca (LB 37.22, 28), Cachão do Algarve 

(CAL 69A.31, 32) e Alagadouro (AL 60.6, 7), correspondem a casais, 

durante o período do pré-acasalamento, pois é então que os machos se 

reúnem com as fêmeas, tanto no caso dos cervídeos como dos caprinos. 

No par mencionado do Alagadouro, um veado macho foi transformado 

em fêmea, pelo que ostenta armação, o que não acontece na espécie 

figurada. 

Mostram atitudes mais dinâmicas o casal de caprinos de Chão da 

Velha Montante (CHVM 3E.7, 8), onde a fêmea escoiceia, apoiada nos 

membros dianteiro, o macho que a persegue, assim como o corço do 

Alagadouro que corre no encalço da fêmea (AL 64.53, 54). 

Pares em linha, mostrando aproximação prévia à cópula, podiam 

ser vistos em rochas do Cachão do Algarve (CAL 04.1, 2), Fratel           

(F 451.4, 5) e de Chão da Velha Montante (CHVM 3C.1, 2). 

A única cena que corresponde a cópula, embora não recorrendo à 

posição anatómica, observa-se na rocha 155 de Fratel (F 155.12, 13) 

onde veado macho, de estilo subnaturalista, foi unido a corça, estilizada 

estática, através dos membros ulteriores, que se sobrepõem, e de linha 

que une a zona ventral de ambos. Esta solução “artística”, que foge ao 

realismo, encontra excelente paralelo na disposição de casal de cervídeos, 

de estilo estilizado estático, gravados na Laxe das Lebres, na Galiza 

(García Alén e Peña Santos, 1980, p. 94). 

 

 
1 – Rocha 36 da Canada do Inferno; 2, 3 – Laxe das Lebres; 4 – Outeiro do Cogoludo; 5 – As 
Tenxiñas (seg. 1, A. M. Baptista e M. V. Gomes, 1997, p. 297; 2-5, A. García Alén e A. de la Peña 
Santos, 1980, pp. 26, 89, 94, figs 15, 95, 99). 
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O comportamento do macho da rocha 04 do Cachão do Algarve, 

que toca com o focinho os quartos traseiros de fêmea, mostra a captação 

do odor produzido pelas glândulas uro-genitais, durante o cio, podendo-

se reconhecer atitudes idênticas, entre cervídeos, na Laxe do Cuco, na 

Galiza, na rocha 36 da Canada do Inferno ou em variados exemplos de 

arte paleolítica europeia, designadamente, nas renas de plaqueta de 

Laugerie-Basse ou nos auroques de Teyjat (Gunthrie, 2005, p. 67; García 

Alén e Peña Santos, 1980, p. 43; Baptista e Gomes, 1977, p. 297; Gomes, 

2007a, pp. 109-111). 

Também os colubrídeos se associam em pares que ilustram 

variados comportamentos, desde os confrontos pré-nupciais às diferentes 

fases do acasalamento. 

Aquele primeiro estádio está patente na rocha 223 de São Simão 

(SS 223.18, 19), onde dois colubrídeos, de dimensões algo 

dissemelhantes, tocam-se através das caudas e as cabeças afrontam-se. 

Colubrídeos a par, mostrando a perseguição do pré-acasalamento, 

podem reconhecer-se em rochas do Alagadouro (AL 38.1, 2), de São 

Simão, onde uma mesma superfície contém dois pares naquela situação 

(SS 43.4, 5 e SS 43.6, 7), ou de Fratel, com três pares na mesma rocha   

(F 129. 5, 6, F 129.35, 36 e F 129. 48, 49). 

Representam cópulas pares de serpentes ligadas pela parte 

inferior do corpo (CAL 60.48, 49) e a fase final daquela, quando 

enroscadas (F 129.50, 51; SS 22.5, 6). 

As associações de zoomorfos, com carácter sexual, deve reflectir 

a aprendizagem dos seus ciclos naturais, e os aspectos míticos da 

fertilidade, sejam eles conotados com a magia simpática ou com rituais 

xamânicos, porventura desenvolvidos junto às margens do Tejo. Todavia 

elas podem, ainda, encontrarem-se ligadas aos próprios comportamentos 

sociais das comunidades humanas. 

 

IX.3.7. A,TROPOMORFOS E SOLIFORMES 

É bem evidente a demonstração do controlo de soliformes radiados, por 

certo que directamente relacionados com o astro-rei, por personagens 

antropomorfas nuas, que suportam aqueles com os braços bem erguidos, 

conforme se observa em Fratel (F 13 e F 126A) e Ficalho (FIC 12). 

Não deixámos de referir que veado morto com desenvolvida 

armação subcircular e radiada, erguido acima da cabeça por 

antropomorfo, igualmente nu, poderia conter conotação solar, talvez 

mesmo representando o incessante combate entre a morte e o 

renascimento de que o veado se tornou paradigma. 

A estreita ligação de antropomorfos à imagem solar que 

controlam, encontra-se enfatizada nas representações daqueles, 

heliocéfalos ou helioantropos, isolados (SS 168E.2, 4; SS 134.2, 3) ou 

integrados em figurações estelares (F 129B.2; SS 168.1). 

Não podemos afastar a hipótese de se ter querido figurar 

helioantropos quando se adossaram cabeças circulares, algumas             

de grandes dimensões, a diversos antropomorfos esquemáticos             

(cf. Cap. VII.1.2.). 

Antropomorfo esquemático regista-se a par de soliforme, 

contendo ponto central, na rocha 137A de São Simão e um outro mostra 

sobre a cabeça representação solar (F 291.1, 5). 

O mesmo tipo de associação, entre antropomorfos esquemáticos, 

de diversa morfologia, e soliformes, embora representados através de 

círculos, círculos contendo ponto central ou discos, ocorre mais de três 

dezenas de vezes, na arte do Vale do Tejo. 

Os antropomorfos que se associam aos soliformes, com carácter 

esquemático, exibem acentuado polimorfismo, identificando-se os que 

foram figurados através de barra ou linha, outros bitriangulares, em 

forma de φ ou de π, de cabeça de coruja, tridente, etc… Apenas dez  
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antropomorfos podem ser, devido à presença do sexo, atribuídos a 

entidades masculinas (29%). 

Círculo contendo ponto central associa-se, igualmente, a pequeno 

esteliforme, possivelmente com o mesmo significado dos exemplos 

anteriores (F 43.24, 25). 

Em pelo menos doze casos os círculos encontram-se à esquerda 

dos antropomorfos, ou seja, à direita do observador, enquanto em catorze 

exemplares situam-se no lado contrário. Em quatro casos encontramo-los 

acima dos antropomorfos e em idêntico número sob aqueles. 

Apresentam estruturação diferente, dado desde logo por conterem 

três elementos, as composições onde surgem duas imagens 

circulares/solares, uma de cada lado de personagens antropomórficos, 

conforme acontece em Gardete (G 11.5-7, 9 e G 14.23-25), Cachão do 

Algarve (CAL 69B.8, 10, 11) e São Simão (SS 210.15-17 e SS 91.3, 5-7), 

ou ainda com idoliforme do Cachão do Algarve (CAL 65.1, 2, 8). 

Os círculos laterais, tema a que retornaremos, podem identificar o 

astro-rei, aquando do seu nascimento e do ocaso. Círculos ou manchas 

circulares, que se observam sobre a cabeça de dois antropomorfos, 

devem representar o Sol na posição zenital. 

As entidades antropomórficas semi-naturalistas e sobretudo 

esquemáticas que se associam às imagens solares permitem julgarmos 

que controlam aquele astro, aspecto sublinhado quando ele surge 

desdobrado nas duas posições extremas ou ainda mais nas três, 

evidenciando o seu percurso. 
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IX.3.8. PERFORMERS E PERFORMA,CES 

Os comportamentos dos antropomorfos não são, na maior parte dos 

exemplares observados, específicos de actividades claramente 

reconhecíveis, dado encontrarem-se incluídos em discursos metafóricos. 

Constituem excepção àquele panorama antropomorfos integrados 

em cenas de carácter cinegético, como as reconhecidas na rocha 175 de 

Fratel ou na rocha 37 da Lomba da Barca, algumas figuras, talvez 

representando divindades, porque associadas a soliformes, ou com os 

braços sobrelevados, na denominada posição do orante, e aquelas que 

interpretamos como executando performances, desde representações 

várias a passos de dança. 

Na rocha 59B de Fratel, reconhece-se figura feminina, de estilo 

semi-naturalista, identificável devido à presença dos seios e das ancas, 

com os braços dobrados e semi-erguidos e as pernas flectidas, registando-

se momento de dança ou quase genuflexão, talvez de dançarina em 

transe. 

A importância da sonoridade nas actividades sócio-religiosas foi 

por nós abordada anteriormente tal como a música durante o Neolítico, 

período a que pertence a figura referida, encontra-se atestada pelo menos 

através de flautas de osso, conhecidas na Europa pré-histórica, com 

abundância, desde o Paleolítico Superior, existindo exemplar no actual 

território nacional que ascende ao Calcolítico, encontrado no povoado de 

Leceia (Ferreira e Cardoso, 1975; Fages e Mourer-Chauviré, 1983; 

Gomes, 2001, pp. 67,68, fig. 7). 

Composição reconhecida na rocha 12 de Gardete, constituída por 

representação esteliforme, com face antropomórfica subcircular, rodeada 

por seis figuras humanas esquemáticas, sugere registar performance, ou 

grupo de quatro dançarinos evolucionando frente àquele elemento 

religioso (Gomes, 2001, p.70). 

Andar em círculo, designadamente em torno de pedras naturais, 

transformadas pelo Homem ou de construções, umas e outras tidas como 

possuindo poderes sobrenaturais, é repetir viagem primordial e 

realizadora. A. Van Gennep (1986, p. 196) sugeriu que tais 

comportamentos devam incluir-se nos rituais de agregação ao divino, 

podendo manifestarem-se não só através dos percursos ou da circulação 

circundante ao objecto de culto, sugerindo metaforicamente a 

peregrinação, como pela acção de nele tocar. 

Danças circulares podem ainda reproduzir o movimento de 

serpentes cosmogónicas, pelo que por vezes foram desenvolvidas em 

forma de espiral. 

Dois outros antropomorfos esquemáticos, da rocha 11 de Gardete, 

parecem associar-se a grande representação idoliforme com olhos         

(G 11.193, 194, 199-201) (Gomes, 2004, p. 111, fig. 19). 

Também três pares de antropomorfos esquemáticos, da rocha 72 

de Fratel, podem, apesar de acompanhados por cão, constituírem 

performance, quiçá cena de dança iniciática, conotada com aquele animal 

ctoniano. Não longe, observa-se antropomorfo masculino perto de outro 

quadrúpede, possivelmente um segundo cão (Gomes, 2001, pp. 70, 71, 

fig. 8).  

A associação de cães a antropomorfos, além da que a cena de 

caça da rocha 175 de Fratel ilustra, ocorre na rocha 150 de Fratel, 

registando mito-história. 

As representações de danças, entre outras cenas coreográficas, 

têm sido identificadas na arte rupestre levantina, designadamente em Los 

Grajos (Cieza), onde se observam três bailarinas, com um dos braços 

erguidos, em Cogul (Lérida) e Minateda (Albacete) (Beltrán, 1969a,      

pp. 75, 79, 82, 85, 86; 1981, p. 186; Jordá Cerdá, 1974). 
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Outras cenas de dança têm vindo a ser identificadas na arte 

esquemática, dos abrigos da Península Ibérica, como em complexos 

artísticos pós-paleolíticos europeus, de que a Gruta Magoura, nos Balcãs, 

constitui excelente exemplo (Acosta, 1968, pp. 168, 170; Nougier, 1977). 

A dança enforma comportamento social, quase sempre envolvido 

com o pensamento e as práticas religiosas, onde a actividade corporal se 

encontra impregnada de simbolismo (Firth, 1973, p. 58). 

Aquela, com existência universal, pode ser protagonizada por 

número variável de indivíduos, sabendo-se muito difundida entre 

sociedades de caçadores, conforme relatos etnográficos. Ela tinha aí 

como objectivo pacificar a alma dos animais abatidos, de modo a 

assegurar a continuidade da caça e a congregar os membros do grupo, 

transformando-se, muitas das vezes, em prática iniciática (Eliade, 1976, 

p. 36). 

Apesar da dificuldade no seu reconhecimento, sobretudo quando 

se trata de indivíduos isolados, a dança e outras artes performativas afins, 

parecem não ter deixado de ser registadas na arte do Vale do Tejo. 

Algumas danças e representações podem incluir movimentos 

básicos para os quais é necessária grande agilidade e preparação física, 

integrando representações denominadas de tipo acrobático, palavra que 

entre os antigos gregos designava aqueles que procediam a danças e a 

habilidades sobre uma corda esticada. 

A origem de tais comportamentos remonta à Pré-História, onde 

poderia ligar-se às danças e a outras performances relacionadas com 

actividades bélicas ou religiosas, conforme acontece em sociedades 

etnográficas actuais (Mauss, 1972, p. 116). 

Imagens de acrobatas, apesar de ainda mal conhecidas e 

estudadas, são reconhecíveis em diversos complexos artísticos pós-

paleolíticos europeus (Escandinávia, Valcamónica, Levante Peninsular), 

tanto pré como proto-históricos, como em contextos que, pelo menos, Composições ou acrobatas. 1 – Abrigo Catarina, Vale do Erges (seg. L. F. da S. Nobre, 2008, p. 64, 
fig. 64). 
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podem ascender ao III milénio a.C., no Mediterrâneo Oriental e no 

Próximo Oriente, conforme testemunhos recentemente dados a conhecer 

de Nagar (Tell Brak, Síria) que integravam acrobata sacrificado, com 

diversos equídeos, em templo dedicado a divindade protectora dos 

animais das estepes (Oates, Molleson, Soltysiak, 2008). 

São referenciadas as cenas de acrobacia com touros, figuradas em 

frescos minorasiáticos, designadamente de Knossos, que M. Eliade 

(1976, p. 147) interpretou como reproduzindo aspectos iniciáticos. 

Grupo de antropomorfos da rocha 1133A de Fratel, onde um deles 

se encontra em posição invertida, pode corresponder a acrobatas, que 

desenvolvem o seu reportório. Podem também constituir grupos de 

acrobatas equilibristas as figuras das rochas 581 do Cachão do Algarve, 

onde antropomorfo sobrepõe a cabeça de outro, assentando este apenas 

um pé no solo (CAL 581.5, 6), as da rocha 571 do Alagadouro, onde se 

reconhecem três antropomorfos esquemáticos sobrepostos em linha, 

constituindo talvez o exemplo mais interessante, dois antropomorfos 

sobrepostos em altura, exibindo o que se situa no topo os braços abertos e 

erguidos ao alto, assentanto o que o suporta em quadrúpede, talvez 

equídeo, reconhecidos em abrigo do Vale do Erges (Nobre, 2008, p. 64, 

fig. 64). 

No último caso considerado observa-se a introdução de um novo 

elemento, um cavalo, perfeitamente domesticado, pelo que a cena 

referida deve ser atribuída, senão antes, pelo menos aos finais do 

Calcolítico. 

Também conjunto de figuras, da rocha 10 de Chão da Velha 

Jusante, é constituído por cavalo semi-erguido, assente sobre os membros 

traseiros, frente a personagem antropomórfica, de pé, que parece vestir 

saiote de perfil triangular e com um dos braços, mal definidos, mas 

prolongado por linha, que bem pode representar corda ligada à cabeça do 

animal. 

Não julgamos que apresente dúvidas, por evidente, a interacção 

entre o equídeo e a figura humana, pelo que, a não se tratar de cena de 

caça, ela pode constituir a representação da captura, através de laço ou 

uma tentativa de domesticação daquele quadrúpede. Todavia, a 

proximidade com duas imagens de ursos, sentados, conduz a 

acreditarmos estar perante domador(a) de animais selvagens, durante 

performance, talvez com propósitos rituais. 

Personagem bem mais esquemática, que a acima referida do Vale 

do Tejo, parece laçar ou sujeitar pelo pescoço, através de corda, um 

equídeo, no abrigo com pinturas, de cor vermelha escura, da Selva 

Pascuala (Villar del Humo, Cuenca), em Espanha.  

A. Beltrán (1968a; 1979, p. 55) defendeu que se trataria de cena 

de caça com laço, neolítica ou da Idade do Bronze, e não de 

domesticação, prática que surgiria na Península Ibérica, com procedência 

exógena, apenas nos finais do III milénio a.C. Julgamos tratar-se de mais 

um domador de equídeos, talvez com propósitos acrobáticos, conforme 

sugerem diversas representações de antropomorfos de pé, sobre o dorso 

de quadrúpedes recenceados nas pinturas esquemáticas dos abrigos 

peninsulares. 

A cena em apreço do Vale do Tejo integra o nosso período III ou 

estilizado dinâmico da evolução crono-estilística da sua arte, episódio a 

que devemos atribuir, pelo menos, outras três representações de equídeos; 

de Chão da Velha Montante, igualmente acompanhada de antropomorfo, 

de São Simão e de Fratel. 
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IX.3.9. A,IMAIS EMERGE,TES 

Três prótomos de cervídeos, da rocha 155 de Fratel, com estilo 

subnaturalista, encontram-se gravados junto de fissuras ou de fracturas do 

suporte, sugerindo saírem do seu interior. Um deles (F 155.116), foi 

ulteriormente completado, com corpo geometrizado. Também caprino da 

mesma superfície (F 155.56) mostra apenas a metade dianteira do corpo, 

como emergindo de estreita fractura. 

Encontra-se em situação semelhante cervídeo de São Simão      

(SS 2081.3) que, mais tarde, já no entardecer do ciclo artístico tagano, 

haveria de receber corpo monstruoso, transformando-o em animal 

fantástico. 

Igualmente prótomo de veado do Alagdouro (AL 60.6) foi 

gravado junto a conjunto de fissuras, adossando-se-lhe, mais tarde, corpo. 

As figuras zoomórficas que emergem, através de acidentes do 

suporte, devem representar a sua passagem do mundo dos espíritos, 

subterrâneo e transcendente, para a realidade. 

A superfície da rocha constituiria a interface entre esses dois 

mundos complementares, nela se projectando imagens e seres do mundo 

sobrenatural, que aquela guarda no seu interior. 

Fracturas e fissuras profundas parecem poder conduzir ao interior 

da terra, constituindo elementos naturais que, dado o seu significado 

mágico-religioso, não raro, foram incluídos no discurso simbólico. 

Alguns de tais acidentes, chamados bocas de sombra, devido à 

forma de abertura escura, encontram-se ligados ao que podemos 

interpretar como o nascimento de animais. Recordamos a boca de 

sombra, em forma de cabeça de cervídeo, completada com a 

representação pintada das hastes, no Salon Noir de Niaux (Ariège). Na 

mesma cavidade subterrânea, linha cérvico-dorsal de bisonte, 

corresponde  a  profunda  fractura  natural  do  suporte.  Também  os  três 
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bisontes, de argila, de Le Tuc d’Audoubert (Ariège), foram modelados na 

longa fractura que marca o encontro da abóbada com o chão da gruta, 

como que surgindo do interior da terra. 

No Vale do Côa, existem não poucos exemplares de animais cuja 

cabeça ou os quartos dianteiros, nos dão a sensação de saírem de bocas 

de sombra, aspecto que as quatro cabeças de auroque do abrigo 6 da Faia, 

como que emergindo de linhas de fracturas da parede, onde estão 

gravadas e pintadas de cor vermelha, encontrando-se dirigidas para 

baixo, bem ilustram. 

Igualmente a metade dianteira de equídeo, gravado na rocha 22 

da Canada do Inferno, com a cabeça pendente, parece sair de fractura do 

suporte, sobrepondo imagens de auroque e de caprino, mais antigas. E 

cabeças de equídeos, das rochas 12 e 22 da Canada do Inferno, sugerem 

sair de fissuras. 

Equídeo, mostrando somente a metade dianteira, da rocha 35 da 

Canada do Inferno, foi representado obliquamente e, como que saindo de 

fissura existente no suporte. 

Todavia, o caso mais paradigmático deste tipo de ocorrências 

encontra-se na rocha 1 da Ribeira de Piscos, onde a cabeça e linha 

cérvico-dorsal de equídeo emergem de enorme boca de sombra, sendo 

melhor perceptível durante a noite. 

A figura referida, inclinada, sugere dirigir-se ao encontro de equídeo, de 

formas largas e pesadas. Os dois animais cruzam as cabeças, registando 

comportamento típico sobretudo entre os equídeos jovens (facial 

grooming). Não foi falta de espaço do suporte onde se efectuaram as 

gravuras, ou a sua fractura, que determinaram o facto de um dos 

quadrúpedes ter ficado incompleto, pelo que julgamos, se ter querido 

propositadamente figurar animal jovem, nascido da boca de sombra e 

indo ao encontro de um seu par (Baptista e Gomes, 1997, pp. 274, 276, 

284, 296, 318; Baptista, 1999, pp. 154, 157). 

Xamãs de diferentes continentes acreditam que as entradas para o 

mundo dos espíritos, que se alcança através de viagem subterrânea ou 

subaquática, correspondem a orifícios, fissuras e fracturas de certas 

rochas ou das paredes de abrigos (Lewis-Williams, 2002, p. 259). 

A crença de que os animais brotariam do interior da terra deve 

relacionar-se com o facto de isso acontecer, com as plantas ou com a 

água, mas também com os longos períodos de hibernação de mamíferos, 

como o urso e os répteis, que o homem pré-histórico observaria. 

 

 

 
Animais emergentes. 1 – Abrigo 6 da Faia; 2 – rocha 22 da Canada do Inferno; 3 – rocha 12 da 
Canada do Inferno; 4 – rocha 22 da Canada do Inferno; 5 – rocha 35 da Canada do Inferno (seg. A. 
M. Baptista e M. V. Gomes, 1997, pp. 274, 276, 296; A. M. Baptista, 1999, p. 157). 
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IX.3.10. A,IMAIS EM QUEDA 

Na rocha 46 de Fratel observa-se pequena representação zoomórfica, que 

a forma da cabeça, e sobretudo da armação, muito alta e dirigida para 

trás, permitem identificar como caprino (F46.19). 

A posição da cabeça, do corpo e principalmente dos membros 

daquela, bem voltados para trás, traduzem as características próprias de 

animal em queda, facto acentuado pela verticalidade da imagem, quando 

vista a partir da posição mais comum que qualquer observador ocupa, 

contrastando, até, com outra figuração de caprino ali patente, mas que lhe 

é perpendicular e encontra-se quase paralela a linha de terra imaginária. 

Animais com a mesma posição, interpretados como representados 

em queda, são conhecidos na arte paleolítica europeia, onde se encontram 

dispostos na vertical, ocupando suportes com aquela mesma inclinação. 

Recordamos o bisonte, gravado e pintado, sobre coluna estalactítica de El 

Castillo, o bisonte de cor vermelha de Niaux (Ariège), o elegante veado 

gravado da ábside de Lascaux, ou o rinoceronte, de cor negra, de Chauvet 

(Ardèche), entre poucos outros e cuja interpretação como animais em 

queda, resultando de método de caça, tem sido discutida. 

Também no complexo artístico rupestre do Côa-Douro, mais de 

meia dúzia de zoomorfos oferecem aquela posição, como características 

figurativas próprias de tal situação. Trata-se de pormenores de carácter 

figurativo, ilustrando comportamentos, que permitem interpretar tais 

imagens como representações de animais precipitados, talvez de alguns 

dos altos penhascos que marginam o Côa ou o Douro, oferecendo o 

corpo e os membros, estes por vezes dobrados, em posições bem 

diversas, quando os seus congéneres são figurados de pé (Gomes, 2004-

05). 

Um dos exemplos mais evidentes encontra-se na imagem de 

bovídeo da rocha 2 da Penascosa, disposta em posição oblíqua, com a 

cabeça voltada para baixo, mostrando o olho e a boca bem aberta, como 

que soltando um urro, horrorizado com o inevitável e brutal embate no 

solo que se avizinharia.  O corpo deste auroque apresenta-se deformado, 

com a linha cérvico-dorsal quase recta, não se encontrando figurados os 

membros dianteiros e estando apenas esboçados os traseiros, mais se 

assemelhando a massa quase informe e pesada, em forma de saco, a que 

foi dada especial importância à cabeça, com armação liriforme e dirigida 

para diante. Trata-se, pois, de registo correspondendo a situação 

dramática para o animal, aquando precipitado se confronta com a queda 

no vazio, e com a morte, aspecto que os caçadores paleolíticos 

certamente bem conheciam. 

Pelo menos dois outros auroques, representados obliquamente, 

através da metade dianteira, da rocha 12 da Canada do Inferno e da rocha 

5 C da Penascosa, podem figurar animais despenhados. 

Na rocha 6 de Vale de Cabrões observa-se auroque, figurado 

verticalmente, através de incisões filiformes, com a cabeça dirigida para 

baixo. Os membros traseiros encontram-se como que encolhidos, junto 

ao corpo e sem acção, pois não se podem apoiar no solo, ocorrendo 

posição típica de desequilíbrio, o mesmo acontecendo, com o acima 

citado, veado da ábside de Lascaux. 

Enorme bovídeo, figurado verticalmente, embora com a cabeça 

dirigida para cima, de rocha 1 da Canada do Inferno, deve integrar a 

mesma temática que, no complexo Côa-Douro, parece não abranger 

animais de outras espécies. 

Na arte levantina conhecem-se, igualmente, zoomorfos 

representados verticalmente, como que caindo, conforme acontece com a 

cabra de Mas de Llort (Tarragona), com o cavalo da gruta II de La Araña 

(Bicorp, Valência), ferido por conjunto de flechas cravadas no ventre, ou 

com o cavalo de Tormón (Teruel) (Kühn, 1956, p. 77; Beltrán, 1968,    

pp. 100, 213, figs 68, 133, 135). 

O processo de caça ao cavalo por despenhamento, ou 

precipitação, foi identificado, no Paleolítico Superior, por A. Arcelin 
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(1868), na Rocha de Solutré (Mâconnais). Ele foi registado, durante o 

Paleolítico Superior (21000-17000 B.P.), na caça ao bisonte, nas planícies 

da Ucrânia, tanto ao norte como ao sul do Mar Negro, onde se conhecem 

mais de duas dezenas de sítios com tais características (Krotova, 1999).  

 

 

O mesmo procedimento encontra-se muito bem documentado nas 

planícies do Canadá e do Noroeste dos Estados Unidos a partir de       

11.000 a.C. e alcançando os tempos da colonização europeia, quando se 

reintroduziu o cavalo e se passaram a usar armas de fogo em tal 

actividade essencial à sobrevivência humana. Os muitos “cliff kills” e 

“jump sites” podiam medir desde oito a duas dezenas ou mais de metros 

de altura e junto deles têm-se exumado restos osteológicos de milhares de 

bisontes, acompanhados por escassos restos de artefactos (Reeves, 1983; 

Fisher e Roll, 1999). 

Tanto em sociedades etnográficas, de diferentes continentes, 

como rurais da Europa, utilizam-se, na caça, processos afins dos 

referidos, designadamente os fojos, destinados a abater carnívoros 

selvagens, como o lobo e a raposa, ou fossos (pit traps) para abate de 

renas e alces, na Noruega (Laming-Emperaire, 1962, p. 113). Neste país a 

batida e caça por despenhamento foi proibida em 1899 (Kühn, 1956,      

p. 82). 

Não obstante, apesar dos contributos paleoetnológicos, a 

interpretação dos animais em queda na arte rupestre não é pacífica, 

argumentando-se que as imagens assim interpretadas podem reflectir 

condicionalismos provocados pelos suportes onde foram figurados, de 

carácter dimensional ou formal, tal como por pré-existências naturais, 

capazes de sugerirem formas que os artistas pré-históricos teriam 

utilizado. Por outro lado, tem-se discutido, à luz de novos dados 

proporcionados por escavações recentes, a interpretação da caça por 

despenhamento em Solutré (Combier e Montet-White, 2002). 

Dado não detectarmos nenhum dos constrangimentos enunciados, 

confirma-se a interpretação do caprino em queda da rocha 46 de Fratel, 

por certo no âmbito de caçada efectuada nos planaltos rochosos e nos 

penhascos junto ao Tejo, durante o Neolítico, aspecto paleoetnológico 

por ora inédito. 

 
Animais despenhados. 1 – rocha 1 da Canada do Inferno; 2 – rocha 6 de Vale de Cabrões; 
3 – rocha 2 da Penascosa (seg. A. M. Baptista e M. V. Gomes, 1997, pp. 264, 379; A. M. 
Baptista, 1999, p. 137). 
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IX.3.11. O VALOR DAS ARMAS 

A larga difusão e polimorfismo dos símbolos de prestígio, incluindo as 

armas, entre as sociedades pró e proto-históricas devem relacionar-se 

com o desenvolvimento da interacção social, através da religião, de 

formas de comércio, primeiro regional e depois à distância, ou de 

conflitos pela posse dos meios de produção, conduzindo a maior coesão 

social dos grupos ligados por laços de consanguinidade e à similitude das 

expressões simbólicas (Barceló, 2000, p. 195). 

As armas podem, pois, ser interpretadas como símbolos de poder, 

preferencialmente do âmbito masculino, talvez relacionadas com os 

antepassados e quiçá sucessivamente herdadas pelas lideranças sócio-

religiosas. O seu valor foi certamente polissémico, podendo integrar 

metáforas e aludir a mitos conotados com o mundo sobrenatural. 

A. R. Radcliffe-Brown (1952, p. 129) observou que nas 

sociedades etnográficas qualquer objecto que promovesse de modo 

marcante o bem-estar da comunidade, tanto material como espiritual, 

tenderia a tornar-se em artefacto ritual. 

Os grupos ou séries de armas, como os constituídos por 

bumerangues, báculos, lanças ou espadas, ilustram a sua acumulação, 

como bens de prestígio cuja procura e posse importava à representação 

do poder, tanto individual como colectivo e profano ou sagrado. 

A multiplicação da representação de um tipo de arma ou de 

adereços sobre estátuas-menires e estelas antropomórficas, de diferentes 

pontos da Europa, deve relacionar-se com o poder da identidade figurada, 

talvez conceptualizada com vários membros, tal como é próprio de 

divindades dos panteões védico ou hindu (Anati, 1990, pp. 21, 23, fig. 9). 

No entanto, para J. L’Helgouac’h (1997, p. 40, 46) os báculos duplos ou 

múltiplos, observados no megalitismo bretão, tal como imagens repetidas 

de machados e de outros símbolos, expressariam o redobrar da eficácia 

de tais elementos, mas também o grande poder e, até, as diferentes 

Reconstituição idealizada, do século XIX, da caça por despenhamento em Solutré (seg. E. Bayard 
em L. Figuier, 1883, p. 159, fig. 56). 
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personalidades das entidades que tais atributos ajudavam a figurar e/ou 

representar. 

As imagens de armas, gravadas em superfícies de rochas 

sobranceiras às águas do rio Tejo, que ciclicamente as cobriam, parecem 

indiciar a prática bem conhecida, durante a Idade do Bronze Médio e 

Final, tanto na Europa Central como Atlântica, de oferecer aqueles 

importantes artefactos às águas dos mananciais, lagos e rios, ou às 

divindades e entidades que se julgava aí residirem, constituindo ex-votos. 

B. Quilliec (2007, pp. 45, 50, 109), estimou em cerca de quatro 

milhares as espadas, inteiras ou fragmentadas, da Idade do Bronze Final 

(1350-800 a.C.), surgidas até hoje na Europa Atlântica (Ilhas Britânicas, 

França, Península Ibérica), tendo verificado que cerca de ¼ daquelas 

foram recuperadas em meio húmido, ou seja, no mar, em rios, lagos ou 

junto de mananciais, aspecto que foi mais recorrente durante os inícios do 

período mencionado (1350-1150 a.C.), dominando as deposições em 

meio terrestre nos finais daquele (ca 900-800 a.C.). 

Além das deposições de armas e de outros artefactos, por vezes 

acompanhados por restos de alimentos, desconhecem-se quais as práticas 

ou os rituais específicos então desenvolvidos (consagrações, tipos de 

cultos, sacrifícios, libações, oráculos, iniciações?). 

Teseu, herói mítico da linhagem real ateniense, quando atingiu a 

idade adulta moveu grande rocha e descobriu, sob ela, espada e par de 

sandálias que o seu pai Egeu ali tinha colocado, por certo constituindo 

dádiva sagrada. Partiu, em seguida, para Atenas, onde o pai o reconheceu 

como filho e herdeiro, através daqueles artefactos. Este relato, que se 

relacciona directamente com a deposição ritual de armas e de outros 

artefactos em meio natural, encontra-se figurado em vaso ático, de 

figuras vermelhas, pintado em cerca de 470 a.C. (Buxton, 2004, p. 125). 

O registo religioso deve reflectir aspectos estruturados da 

sociedade que o produziu, sublinhando, no caso vertente, a presença de 

aristocracia guerreira, onde os rituais ligados às armas e os seus códigos 

ajudavam a manter o poder, os estatutos e a coesão social. 

A reprodução, através da gravação ou do relevo, de armas, líticas 

ou metálicas, isoladas ou em conjuntos, sobre rochas ao ar livre, nas 

superfícies de monumentos megalíticos ou de estelas, sugere afinidades 

com deposições rituais, ligadas à sua aquisição e sacrifício às divindades, 

tal como sucede, por exemplo, com as representações de lâminas de 

machados em monumentos funerários megalíticos da Bretanha ou em 

cistas da Idade do Bronze do Reino Unido (Bradley, 1998; Evans, 2004, 

p. 71). Nestes casos a parte representaria o todo e a imagem substituiria o 

próprio artefacto, conforme ainda hoje ocorre com numerosos ex-votos e 

em muitas religiões, nomeadamente, no catolicismo. 

 

 

 

 

◄ Teseu encontra, sob uma rocha, 
a espada e as sandálias de Egeu. 
Pintura vascular ática (seg. R. 
Buxton, 2004, p. 125). 
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As ofertas, ou sacrifícios, às divindades que se acreditava 

existirem nas águas dos rios europeus, possuindo poderes sobrenaturais e 

constituindo fontes de vida, eram, não raro, desde meados da Idade do 

Bronze à Idade do Ferro, formadas por valiosas peças metálicas, jóias, 

armas e utensílios rituais, de ouro, prata ou bronze, por vezes 

propositadamente executados para esse fim. Testemunham este aspecto o 

escudo de Battersea, encontrado no Tamisa ou o escudo e a trompeta, 

com javali, ambos de bronze e resgatados no rio Witham, no Lincolnshire 

(Green, 1992, p. 178). 

Estrabão (IV, 1, 3) refere lago sagrado perto de Tolosa (Toulouse), 

onde foi depositada grande quantidade de lingotes de ouro e prata que 

ninguém ousava profanar até ao saque efectuado pelo general romano 

Caepio em 106 a.C. (Green, 1992, pp. 129, 130). Armas e outros 

artefactos podiam igualmente ser enterrados no solo, dedicados a 

divindades indígenas, conforme relata Júlio César (de Bello Gallico, VI, 

17), como costume corrente entre os Gauleses (Green, 1992, p. 222). 

A maioria de tais armas e dos restantes artefactos que constituem 

oferendas eram deliberadamente destruídas no processo ritual, tendo em 

vista a sua não profanação, impossibilitando tanto a sua reutilização 

como representando a sua morte, antes de serem entregues e aceites pelas 

forças sobrenaturais, como verdadeiros sacrifícios. 

A deposição de artefactos dispendiosos, por vezes mesmo 

exóticos e sumptuários, assumia carácter regular da organização social e 

económica, dado que apenas as elites disporiam de tais bens, como 

poderiam de modo mais fácil a eles renunciar, oferecendo-os ou 

destruindo-os no âmbito de rituais sócio-religiosos, supostamente em 

benefício da comunidade. Assim se asseguraria a interdição de não 

acumularem indefinidamente riqueza e prestígio, retornando 

simbolicamente e por momentos ao estatuto da população em geral, 

melhorando as tensões sociais devidas às desigualdades (Silva e Gomes, 

1992, p. 121). 

As armas figuradas na arte rupestre do Vale do Tejo tiveram, por 

certo, conforme os tempos e os seus tipos, significados diferentes, 

embora traduzam, no seu todo, aspectos económicos, sociais e 

cognitivos, das populações que frequentaram aqueles locais sagrados, ao 

longo de seis milénios, dado ali desconhecerem-se representações de 

artefactos paleolíticos. 

Algumas daquelas constituem importantes marcadores 

diacrónicos, ajudando a compreendermos a evolução crono-estilística da 

arte tagana e, designadamente, contribuindo para demonstrar a sua 

presença e forte dinamismo em tempos proto-históricos. 

 

 

 

 

 
▲ Pares de espadas de Évora e Safára (Moura) (fotos J. Pessoa). 
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IX.3.12. TRA,SMUTAÇÕES 

Na rocha de 199 de São Simão, observa-se representação de auroque, em 

movimento, com a cabeça baixa, como que investindo, e a armação 

figurada em perspectiva semitorcida. O corpo mostra formas bem 

características da espécie referida e nem lhe falta a longa cauda semi-

erguida. 

As características técnicas e, sobretudo, estilísticas, permitem 

classificar aquela imagem como semi-naturalista, pertencendo ao período 

estilizado dinâmico da evolução que propomos para a arte do Tejo. 

Contudo, ainda naquele mesmo grande momento foram adicionados a 

ambos ramos da armação pequenos raios, alguns com picotados algo 

descontínuos e difusos, querendo-a transformar no aspecto típico das 

armações dos veados machos e adultos. 

Acreditamos que tal acção se ficou a dever à tentativa, não 

totalmente lograda, de transformar um touro em veado, aspecto 

documentado na arte levantina, designadamente no abrigo II de Cantos 

de la Visera (Múrcia), onde auroque, de estilo subnaturalista, foi 

convertido em veado (Breuil, 1935, p. 59; Beltrán, 1968, pp. 221, 222, 

figs 141, 142) ou na Cueva de la Vieja de Alpera (Albacete), aí se 

observando três auroques transformados em cervídeos (Beltrán, 1968,    

p. 229, fig. 144). 

Corça existente na rocha 491C de Fratel, de estilo estilizado 

estático foi metamorfoseada em auroque, através da adição de armação 

em perspectiva semitorcida. 

Veado que na rocha 60 do Alagadouro acompanhava outro 

macho, ambos de estilo semi-naturalista, foi transformado em fêmea, 

através da gravação de corpo, com formas arredondadas. 

Trata-se de alterações, decorrentes de novas necessidades das 

práticas sócio-religiosas, onde os cervídeos, com armações subcirculares, 

providas de pequenos galhos radiais, sugerem pretendida identificação 

com a imagem solar, ganhando valor simbólico e protagonismo, com as 

primeiras sociedades produtoras de alimentos. 
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Na rocha 44 de São Simão observa-se caprino macho, devido à 

longa armação que ostenta, de estilo estilizado estático, que foi 

sobreposta por três representações de colubrídeos, de diferentes 

dimensões, sugerindo continuarem ou saírem daqueles elementos 

anatómicos. De facto, a presença da armação do caprino, formada por 

duas longas hastes encurvadas, parece ter provocado, alguns milénios 

depois daquele ter sido figurado, a sua nova leitura e reinterpretação, 

completando-a com a gravação das serpentes, uma das quais muito 

desenvolvida e onde se reconhece a cabeça. 

O resultado, da pré-existência e da adição, é uma imagem 

compósita, mas não híbrida, que associa formas e, incontornavelmente, 

significados comuns às figuras dos répteis e do mamífero, criando 

associação simbólica. 

Julgamos interessante relacionar a figura de São Simão com as 

cabeças de touro de santuários urbanos de Çatal Hüyük (VII-VI milénios 

a.C.), cujas armações são longas e ondulantes, tal serpentes (Mellaart, 

1967, pp. 104, 107, figs 17, 20). 

Não raro, as serpentes encontram-se, em diferentes contextos 

iconográficos pré e proto-históricos, associadas a touros, espécie que 

pode ter sido reconhecida na imagem de São Simão, devido à presença 

da desenvolvida armação. 

Assim se ligavam dois conceitos, o da força fecundadora 

masculina ao das energias ctonianas e femininas, reunindo dois 

elementos primordiais e complementares. 

As serpentes são animais ctonianos, do interior da terra e das 

águas, enquanto os caprinos encontravam-se ligados ao poder 

regenerador da terra, e à fertilidade em geral, embora estivessem, na 

Antiguidade, conotados com o Sol e, entre os Gregos, com Apólo. 

Os símbolos mostrados pela gravura de São Simão são opostos 

mas unem-se, encontrando paralelo no mundo céltico, embora tenham 

por certo origens mais antigas, na serpente com armação de carneiro que 

por vezes acompanha o deus Cernunos. Este surge sobretudo com 

armação de veado e é o senhor dos animais, da abundância e da 

fertilidade, tendo o poder sobrenatural da metamorfose. Podem-se 

observar imagens daquela divindade em gravura de Paspardo 

(Valcamónica, Itália), no caldeiro ritual de prata de Gundestrup 

(Jutlândia) (séculos IV-III a.C.), em baixo-relevo, de pedra, de 

Vendoeuvres (Indre, França) ou em pintura vascular de Numância, 

ilustrando sincretismos ou a sua larga difusão (Green, 1992, pp. 59-61, 

150, 195; 1998, pp. 227, 228; Olmsted, 1979). 

A imagem de São Simão, onde nos apercebemos da existência de 

monstro tricéfalo, deve reproduzir mito de renovação, integrável na 

categoria daqueles que suportam a continuidade e a existência dos grupos 

humanos. 
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Hoje parece inegável que a arte rupestre constituiu muito significativa 

expressão das actividades sócio-religiosas, tendo mesmo desempenhado 

papel fundamental no desenvolvimento da sua linguagem e conduzindo à 

criação de santuários ou sítios com grande poder espiritual. Tais 

testemunhos raramente são constituídos por figuras isoladas, ou que nos 

parecem solitárias, integrando na maior parte dos casos composições ou 

cenas. 

Considerámos encontrarmo-nos perante uma composição quando 

claramente se associaram duas ou mais imagens, podendo corresponder 

tanto a pictogramas, como a ideogramas e a psicogramas, integrando 

mais de uma destas categorias ou, até, as três. 

A cena, conforme deixámos explícito (cf. VI.6.2.), é sobretudo 

formada por pictogramas e deverá ter carácter narrativo explícito. São, de 

facto, as figuras antropomórficas e zomórficas que conferem aquela 

especificidade ou, seja, o registo de uma acção com diversos 

intervenientes. Não obstante, não devemos afastar a hipótese de imagens 

que classificamos como ideogramas poderem ter tido, para os homens 

pré e proto-históricos, significados que permitam nelas reconhecer o 

desenrolar de acções ou a reprodução de situações, reais ou imaginárias. 

Em carta dirigida a H. Breuil, referindo a arte paleolítica, Max 

Raphaël (1986, p. 8) deixou expressado: “Diante dos originais, concebi a 

hipótese que onde existe proximidade espacial entre diversos animais, foi 

intencional um significado, que é preciso encontrar”. Esta constatação 

inicia a proposta teórica do carácter organizado e sistémico da arte 

quaternária, defendendo que a posição topográfica e a disposição relativa 

das imagens, como a sua frequência, não foram casuais, antes pelo 

contrário, obedeceriam a lógica, ou a topologia, aspectos tidos como 

fundamentais para a sua compreensão, criando postulado que se 

repercutiria nas teses que em relação a tal tema desenvolveriam A. 

Laming-Emperaire e A. Leroi-Gourhan. Para M. Raphaël, os animais e 

os signos valeriam, principalmente, pelas relações espaciais que 

mantinham, constituindo conjuntos coerentes e reflectindo os conteúdos 

das ideologias das civilizações paleolíticas; aspectos que nunca foram 

cabalmente demonstrados. 

 

IX.4.1. ASSOCIAÇÕES BI,ÁRIAS (DÍADES) 

Trata-se do conceito em que A. Leroi-Gourhan (1971, pp. 105-107), 

principalmente esteou o seu discurso sobre a interpretação funcional da 

arte paleolítica, tentando identificar sistema figurativo coerente e sintaxe 

simbólica. De facto, não é difícil em qualquer sistema gráfico 

associarem-se imagens duas a duas, procurando recorrências e os 

critérios de tais associações. Já anteriormente o fizemos, em relação aos 

antropomorfos e zoomorfos, como no que respeita aos soliformes 

associados àqueles primeiros. 

Reconhecemos que as associações binárias podem ocorrer por 

afinidade temática e simbólica, por complementaridade, como por 

oposição, mas também devido a desdobramento, que nem sempre terá 

expressão quantitativa. 

Por exemplo, no Vale do Tejo, a associação entre dois soliformes 

não deve representar apenas duas estrelas, ou uma estrela desdobrada, 

mas talvez os olhos, em forma de estrela, de divindade com forte 

IX.4. ESTRUTURAS ,A MA,IFESTAÇÃO DO SAGRADO 
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conotação solar. Alguns destes olhos estrelares podem conter outros 

significados, conforme tratámos (cf. Cap. VII.4.1) e constituindo, 

designadamente, indicadores de género, consoante o número de raios que 

apresentam. 

Por outro lado, duas covinhas poderão representar os olhos de 

entidade, física ou sobrenatural, como muitas outras coisas, consoante os 

períodos e as suas pervivências e descontinuidades. 

As associações binárias mais evidentes são aquelas que integram 

indivíduos de sexos diferentes, sejam eles antropomorfos ou zoomorfos, 

fazendo parte as cenas de pré-acasalamento ou de cópula. 

Outras, porém, associam elementos daqueles dois grupos a 

ideogramas, muito recorrentes como os círculos, conferindo-lhes 

simbolismo diferenciado e, por certo, particular. Não obstante, a 

especificidade referida pode advir das associações obtidas, sendo 

provável que o ideograma círculo não possuísse idêntico valor ao de 

quando se encontrava isolado, nem o mantivesse inalterado ao longo dos 

milénios. 

Os sistemas figurativos são coerentes em cada grande momento 

ou estádio da evolução humana, pelo que não são imutáveis mas sim 

dinâmicos. 

A. Leroi-Gourhan soube sintetizar e tentar demonstrar a 

recorrência de associações binárias na arte do Paleolítico Superior, no 

que seguiu propostas de M. M. Gerasimov, M. Raphaël e de A. Laming-

Emperaire, chegando a concluir que os nossos antepassados paleolíticos 

detinham visão dicotómica ou binária do Universo, expressada na arte 

através de simbologias de carácter masculino e feminino.  

Aquele modelo interpretativo teve, por certo, como base as 

conclusões de carácter social a que chegou Gerasimov (1931, p. 40), a 

partir das escavações de acampamento do Paleolítico Superior em Malta, 

na Sibéria, onde detectou cabanas subdivididas em espaços dedicados, 
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respectivamente, a funções ligadas ao mundo masculino e ao mundo 

feminino, as mais antigas datadas em 14750±120 B.P. (GIN-97) e que o 

autor francês refere, embora sem citar a origem de tal informação 

(Eliade, 1976, p. 31; Leroi-Gourhan, 1973a, p. 123; Mundkur, 1976,      

p. 442). 

Na arte do Vale do Tejo, reconhecemos associações binárias, do 

tipo complementar ou unívoco, em pares de antropomorfos e de 

zoomorfos, do mesmo sexo, como em pares de soliformes, de círculos, 

de covinhas, mas também de bucrânios ou de armas. 

Constituem associações por oposição, pares de antropomorfos, de 

zoomorfos, de répteis e de peixes, de sexos diferentes, de animais de duas 

espécies e os constituídos por antropomorfos ou por zoomorfos, com 

outros pictogramas ou ideogramas. 

Podemos ainda considerar a existência de associações por 

oposição, mas de carácter biunívoco quando, por exemplo, imagem de 

animal se associa a séries de pontuações ou de pequenos traços, temática 

bem conhecida na arte do Paleolítico Superior e que o equídeo do Ocresa 

parece integrar. 

Na arte paleolítica europeia aquele tipo de associação encontra 

mais de duas dezenas de paralelos, unindo-se os ideogramas a 

pictogramas, representando diversas espécies de mamíferos. A mesma 

associação ocorre em um dos cavalos de Mazouco (Gomes, 1994b; 

Sauvet, Sauvet e Wlodarczyk, 1977, p. 555). 

Constituem associações, de carácter binário, as formadas por dois 

elementos em oposição, ou duas entidades, uma antropomorfa e a outra 

zoomorfa, tal como entre dois zoomorfos, mas onde um daqueles 

corresponde a espécie doméstica (cão). 

Trata-se de associação por oposição, representando entidades, que 

interpretamos como ligados ao mundo organizado dos humanos 

(Cosmos) e às forças selvagens da Natureza (Caos). 
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A tensão entre ambas encontra-se também criada pelos 

comportamentos, mas ainda pelas dimensões e, sobretudo, por se ter 

recorrido à obliquidade. Esta simula movimento, sendo a maneira 

elementar e efectiva de obter tensões, de modo directo, ajudando à sua 

melhor percepção, conforme observou R. Arnheim (1974, pp. 126, 424). 

Nos períodos terminais da arte tagana foram muitos os círculos 

ou as ovais que propositadamente se sobrepuseram ou gravaram nas  

proximidades de pré-existências, constituindo associações binárias.  

Devemos relevar, desde logo, a importância das imagens antigas 

e o seu alto significado simbólico, surgindo valorizadas através da 

associação a novas figuras, os círculos, e contendo novo significado que 

aquela potenciou. 

Trata-se de processo que inclui reconhecimento, valorização e 

integração em novo discurso semântico. 
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No que respeita ao significado, podemos admitir, dada a 

associação dos círculos a antropomorfos, onde parecem substituir 

soliformes radiados, que eles representam o astro-rei, encontrando-nos 

perante actividade sócio-religiosa próxima da heliolatria e de acção que 

podemos denominar solarização. Esta pode estar implícita na associação 

de círculos e antropomorfos, substituindo a cabeça daqueles, quase 

sempre de modo desproporcional e criando helioantropos que a arte do 

Tejo conhece com características bem especificados (cf. Cap. VII.1.2.). 

Não são raros, no complexo tagano, os círculos que se associam, 

a cada um dos lados de antropomorfos ou se situam acima das suas 

cabeças. Outros foram gravados junto de esteliformes e até de par de 

armas. 

Os círculos sobrepõem tanto a cabeça, como o corpo ou os 

membros de zoomorfos, nunca acontecendo o inverso, embora também 

tenham sido gravados nas proximidades daqueles, preferencialmente 

frente à cabeça ou acima do corpo. 

Podemos concluir que os círculos acima mencionados constituem 

ideogramas não só muito divulgados como com enorme protagonismo 

em termos simbólicos, dada a universalidade das associações que 

estabeleceram. 

A crença em religião centrada por entidade de carácter solar que, 

embora latente, faz-se marcadamente sentir a partir do Calcolítico terá 

atravessado as Idades do Bronze e alcançado a Idade do Bronze Final, 

conforme as heroicizações de líderes político-religiosos, através de 

estelas funerárias e contendo simbologia solar, demonstram (Gomes, 

1998, pp. 68-75, 100).  

A chamada solarização dos painéis gravados da arte tagana e a 

criação de novas composições com os mesmos ideogramas, encontra 

paralelo na cristianização de antigos lugares sagrados, onde se incluem 

não poucos arqueossítios com arte rupestre, através da gravação 

ostensiva de cruciformes, o símbolo maior de actual religião dominante. 

IX.4.2. TRIADISMO E TRIPLISMO 

Detectaram-se associações formadas por três figuras, como as 

constituídas por figura antropomórfica, idoliforme, soliforme, círculo ou 

oval, com pequeno círculo de cada lado, sugerindo mensagem visual de 

conceito, onde uma representação principal agrega duas outras, de menor 

importância, ou acólitos. 

A concepção ternária do universo é uma constante, sobretudo 

para as populações com economia de produção, baseada na agricultura, e 

o triadismo religioso que aquelas conceptualizaram na estruturação dos 

seus panteões, reflecte a família parental (pai, mãe, filho) e simbologia 

ligada à eternidade e ao ciclo da regeneração da vida. 

A semente, corpo inerte, tal qual a morte, é capaz de protagonizar 

novo nascimento e uma enorme multiplicação, assegurando a renovação 

periódica. Por isso, mitos ligados a algumas divindades das culturas 

agrárias relatam a sua reprodução sem o concurso do elemento masculino 

(Hera, Maria). Este tema entronca em aspecto anteriormente tratado, 

relativamente à maneira como era entendida em algumas sociedades 

etnográficas a fisiologia da paternidade (cf. Cap. IX.3.), como na forma 

de multiplicação mais comum do reino vegetal, a que não seria estranha a 

intervenção do Sol (Saintyves, 1985). 

Também a divisão do tempo, em passado, presente e futuro, 

traduz aquela mesma concepção tripla, enquanto a multiplicidade de 

imagens, referentes a um mesmo conceito (triplismo), sem dúvida que 

reforça a sua importância (Green, 1991). 

A concepção tripartida da divindade e as tríades divinas, 

designadamente formadas pela deusa-mãe e os seus dois assistentes 

masculinos ou acólitos, com ou sem significado hierogâmico, segundo   

F. Chapouthier (1935, pp. 331, 337), devem ter origem anatólica, o que 

parece confirmar-se pelos achados de Çatal Hüyük e Hacilar. 
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O antigo panteão sumérico possuía tríade de carácter astral, 

constituída por Nanna Suen (a Lua), Utu (o Sol) e Inanna (Vénus). Esta 

última divindade, que corresponde à Ishtar acádica e à Astarté-Tanit 

fenícia, foi castigada e metamorfoseada em serpente (Eliade, 1976,         

p. 76). 

R. Kuntzmann (1983, pp. 67, 68, 135) chamou a atenção para o 

facto de o simbolismo gemelar, não raro introduzir um terceiro 

personagem (divindade, pai/mãe, irmã, esposa, amante, filho), que serve 

tanto como catalizador na evolução dos dois primeiros, como de 

referência em situações de mudança. Trata-se do que aquele mesmo 

investigador denominou de “geminação triangular”, onde o terceiro 

elemento é capaz de conferir à simbologia uma função mais dinâmica. 

Por vezes é o próprio protagonista ou “herói principal” que se decompõe 

em dois outros, irmãos ou gémeos, denunciando os “antagonismos 

complementares que nele residem” (Vikentiev, 1949). 

Na teologia solar de Héliopolis, no Delta, existiu o deus Rá-

Atum-Khépsi, responsável pela criação do primeiro casal divino (Shou e 

Tefnut), significando a sua tríade antroponímica e sincrética, pela ordem 

apresentada, o Sol zenital, o Sol poente e o Sol nascente. Rá, o Sol na sua 

maior dimensão, foi o grande inimigo da serpente Apófis, não permitindo 

que o Mundo voltasse ao Caos inicial, problemática a que anteriormente 

fizemos referência (Eliade, 1976, pp. 100, 101, 104). 

O triplismo está ainda implícito na antiga mitologia grega, 

designadamente nas figuras de Gérion ou do cão, Kerberos, guardador do 

reino de Hades, ambos tricéfalos e mortos pelo herói Herakles. 

Tríades divinas (soberanas e funcionais) centravam a 

superstrutura religiosa das sociedades indo-europeias, onde o deus 

principal (primeira função) era conotado com o poder civil e religioso e 

par secundário ligava-se ao poder militar (segunda função) e à 

fecundidade e à produção em geral (terceira função) (Dumézil, 1952; 

1958). 

460 



 

  

461 



 

Diferentes populações da Ásia, como as turco-tártaras e 

siberianas, acreditavam que os homens possuiam três almas, separando-

se aquando da sua morte. Uma delas permanecia no sepulcro, junto do 

cadáver, a segunda dirigia-se para o mundo subterrâneo, das sombras ou 

dos espíritos, e a terceira subia ao Céu, onde se reunia com Deus (Eliade, 

1982, pp. 202, 203, 423, nota 37, 424, nota 3). Para os Buriatos uma das 

 

 

 

 

 

almas permanece com o esqueleto, a segunda é devorada por espíritos e a 

terceira constitui espécie de fantasma, que habita o mundo dos homens. 

As possíveis relações genealógicas ou de parentesco, entre grupos 

de representações antropomórficas esquemáticas, constituídos por três ou 

mais elementos, foram já referidas em relação às pinturas em abrigos da 

Península Ibérica e, designadamente, sobre composição da Cueva de los 

Letreros (Vélez Blanco, Almería). 

Ali viu H. Breuil (1935, pp. 15, 16, fig. 5) árvore genealógica 

(Jessé) de sociedade matriarcal, enquanto P. Acosta (1968, p. 82) 

ponderou entre as ligações familiares e as relações religiosas, optando 

pela segunda hipótese, embora para J. Martínez García (1988-89) se trate 

da representação de sistema de parentesco envolvendo três gerações. 

Julgamos que embora se possa aludir a mito-história e, portanto, a 

relações religiosas, aqueles testemunhos podem não deixar de traduzir 

aspectos correntes e estruturantes da sociedade onde se integrava o 

indivíduo por eles responsável. 

Na rocha 116 de Fratel observa-se, claramente, soliforme rodeado 

por dois círculos, embora sendo um menor que o outro. 

Apresentam um círculo, a cada lado do corpo, os antropomorfos 

das rochas 91 e 210 de São Simão, 23 e 69B do Cachão do Algarve, 

assim como exemplares das rochas 11 e 14 de Gardete. 

Também idoliforme da rocha 65 do Cachão do Algarve mostra 

aqueles elementos, a cada um dos lados. 

Antropomorfo de Fratel (F 1133A.32) possui, junto às 

extremidades dos braços, pequenas covinhas, cujo significado pode ser o 

mesmo dos círculos. 

No menir 48 do cromeleque dos Almendres encontra-se gravada 

figura antropomórfica esquemática, associada a dois círculos e mostrando 

concepção idêntica à que temos vindo a mencionar doVale do Tejo, 

demonstrando o alargamento daquela à arte megalítica tardo-neolítica. 

1 – Menir 64 do Cromeleque dos Almendres; 2 – Estela 1 de Caven (Valtellina); 3 – Estela 1 de 
Valgella (Valtellina); 4 – Face 2 do Capitello dei Due Pini (Paspardo, Valcamónica); 5 – Estela 3 
de Caven (Valtellina); 6 – Estela de Teglio (Cornàl, Valtellina); 7 – Estrecho de Santonge 
(Almería); 8 – Portela da Laxe (Viascon, Pontevedra); 9 – Gruta Magoura (Bulgária) (seg. 2-5, 8, 9, 
E. Anati, 1968a, pp. 44, 45, 116, 118, 124, 131, figs 16, 17, 60, 61, 66, 72; 6, R. de Marinis, 1994, 
p. 156, fig. 94; 7, H. Breuil, 1935, est. XXV). 
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Outras composições mostram círculo ou oval ao centro, rodeado 

por dois círculos ou ovais de menores dimensões. Algumas daquelas 

figuras centrais oferecem grandes dimensões e em, pelo menos, um caso 

envolve pré-existência zoomórfica (CAL 67A.3). Em um exemplar os 

pequenos círculos marginais foram substituídos por covinhas (F 137.1-3). 

As composições ternárias referidas podem representar o Sol, em 

toda a sua grandeza e esplendor, ao meio-dia, enquanto os círculos 

menores devem figurar, talvez ligados aos conceitos de princípio e fim ou 

de morte e regeneração, as suas fases, nascente e poente. Trata-se de 

representações heliotrópicas ou do movimento solar, mas podem referir-

se a entidades específicas. 

O aspecto referido ocorre na arte pré-histórica peninsular, 

rupestre e móvel, a partir do Neolítico Final, atravessando outras idades 

até alcançar a Idade do Bronze Final. 
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No Noroeste Peninsular, a grande rocha da Portela da Laxe 

(Atalaya, Viascon), não longe de Pontevedra, conserva figuração solar, 

igualmente rodeada por dois círculos, cada um contendo ponto central 

(Anati, 1968, pp. 100, 101, figs 110, 111). 

Recordemos que tais tríades, onde dois elementos ou os três têm 

forma circular, também se observam em estelas, estátuas-menires e 

composições monumentais do Valcamónica (Capitello dei due Pini) e de 

Valtellina (estelas de Caven I, II e III, Valgella I), datadas no Neolítico 

Final e Calcolítico (Anati, 1968a, pp. 117-136). 

Para E. Anati (1968a, pp. 123, 124), naqueles monumentos os 

círculos laterais representariam entidades menores, ao lado da principal, 

solar e central, ou duas faces laterais e secundárias da mesma entidade, 

no quadro do conceito da tríade indivisível, mas formada por três 

elementos, dois deles menores. 

Segundo o mesmo autor (Anati, 1968a, p. 126) os pequenos 

discos laterais, quando associados a figurações antropomórficas, 

poderiam, em alguns casos, tornarem-se nos “olhos da divindade 

central”, aspecto que se parece ajustar às duas figuras antropomórficas, 

do abrigo de Los Organos, em Jaén, com a face triangular e enormes 

olhos circulares colocados lateralmente. 

Na gruta Magoura (Bulgária), no Leste da Europa, pintura ao 

centro de grande painel apresenta composição com imagem solar 

antropomorfa, com disco a cada um dos lados, ladeada por outros 

atributos, nomeadamente representações de machados encabados. Estas 

pinturas calcolíticas e outras tríades figurativas detectadas em diferentes 

formas de arte rupestre em toda a Europa mostrariam, para E. Anati 

(1968a, p. 131) a existência de “princípios ideológico-religiosos” 

idênticos, com origens no Neolítico centro-europeu e, em especial, na 

zona Alpina, de onde se teriam difundido, durante o Calcolítico e os 

inícios da Idade do Bronze. 

Dois antropomorfos esquemáticos, do monumento I de São 

Martinho (Castelo Branco), em forma de phi e possivelmente com 

capacetes de cornos liriformes, integravam composição do tipo das 

estátuas-estelas (Gomes e Monteiro, 1976-77, p. 320). É provável que 

tais figuras correspondam a divindades astrais gémeas, ou acólitos, de 

divindade principal, como as que se acreditava que intervinham ao nascer 

e pôr-do-sol, também relacionadas com o deus do trovão, com a 

fecundidade e a vida. 

Aquelas encontravam-se personificadas no casal ugarítico Shahar 

e Shalim, do nascimento dos deuses, ou em Seris e Hurris. Estes são os 

touros que puxam o carro do deus do tempo, os pilares celestes que 

impedem a colisão entre o Céu e a Terra, significando em hurrita o dia e a 

noite, sendo antepassados dos Dióscuros (Cástor e Pólux), cavaleiros do 

Céu, representados pela estrela de alva e pela do entardecer (Anati, 

1968a, p. 132; 1973, pp. 120-125; Attenhoven, 1984; Kuntzmann, 1983, 

pp. 16-18, 67, 135). De acordo com diferentes autores, os dois touros 

gémeos sugerem o deus ameaçador hurrita, do trovão e da montanha, 

Teshub, como objecto de adoração (Deighton, 1982, p. 105; Van Loon, 

1985, p. 22; Viéyra, 1977, p. 74). 

Igualmente, em um dos abrigos pintados de Limones (Granada), 

antropomorfo esquemático encontra-se associado a duas representações 

em forma de phi, situadas acima da sua cabeça, repetindo a estruturação 

referida (Sánchez e Pellicer, 1959, p. 169; Gomes, 1990b, p. 61). 

Algumas figuras zoomórficas foram rodeadas por círculos, 

gravadas ocupando posição oposta, como que representassem os círculos 

de maiores dimensões das composições ternárias que acima 

descrevemos. 

Tal acontece com cervídeos nas rochas 037 e 193 de São Simão, 

com equídeo da rocha 200 de Fratel ou com os caprinos das rochas 46, 

54 e 67A do Cachão do Algarve. 
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Na rocha 2202 de São Simão é uma tríade de círculos que se 

associa a cão ou lobo. 

Aqueles zoomorfos oferecem estilos diferentes e parece ter sido a 

importância imagética que os transformou em pré-existências, integráveis 

em novo discurso simbólico, através de composição ternária. 

Devemos, ainda, incluir nas composições ternárias cenas, de 

estilo semi-naturalista, onde participam antropomorfos e zoomorfos, 

reconhecidas nas rochas 195 de São Simão, 37 da Lomba da Barca, tal 

como nas 150A e 175 de Fratel. 

Ali se identificam duas entidades menores, opostas (EA e EB), 

desenvolvendo grande tensão entre elas, mostrada através do recurso à 

simulação do movimento, da perspectiva e das disposições oblíquas, 

como das diferenças dimensionais, observadas ou sob o controlo de 

personagens antropomórficas, talvez com estatuto sagrado, em geral 

situadas nos painéis, em posição mais elevada e a que chamámos 

entidades superiores (ES). 

Uma das entidades menor pode ser conotada com o mundo 

selvagem, enquanto a outra sugere o mundo doméstico, dos homens em 

um caso coadjuvado por cão. 

Esteio da Orca dos Juncais (Vila Nova de Paiva, Viseu) oferece 

cena com idêntico tipo de estruturação, onde a ES corresponde a grande 

figura idoliforme, rectangular, enquanto EA e EB a, respectivamente 

bando de veados e a grupo de caçadores. 

As cenas descritas mostram forte ordenação na sua estrutura e temática, 

como a posição das entidades superiores indicam hierarquia vertical, 

traduzindo concepção religiosa e social diferente da visão horizontal da 

realidade que as gravuras dos períodos anteriores demonstravam. A 

importância simbólica passou do centro para o topo dos suportes, onde se 

destacam as figuras “tutelares”. 

 

 

 

 

Podemos ainda concluir que enquanto as sociedades de 

caçadores-recolectores, ou predadoras, possuíam visão binária do 

Universo, reconhecendo apenas o passado e o presente ou a grande 

dicotomia masculino-feminino, nas comunidades com economia de 

produção de alimentos, de pastores e sobretudo de agricultores, essa 

compreensão passa a ser ternária, ou seja das duas entidades primordiais 

Esteio lateral do dólmen da Orca dos Juncais (Vila Nova de Paiva, Viseu) (seg. E. S. Twohig, 1981, 
fig. 45). 
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nasce uma terceira, ligada à continuidade e à abstracção por ela 

suportada, para depois a partir de uma entidade principal nascerem duas 

menores, assim se estruturando as cosmogonias e os panteões das 

grandes civilizações agrárias. Foi neste contexto que se desenvolve arte 

cada vez mais esquemática ou conceptual, conduzindo aos complexos 

sistemas de associação de signos que, mais tarde, originarão as escritas. 

As trindades, ou associações ternárias, contrariamente ao 

contraste/complementariedade das díades, ou associações binárias, 

ilustram não só inter-relação, mas nelas podemos identificar concepção 

hierárquica da sociedade e do Universo que, até então, não se evidenciara 

(Arnheim, 1976, p. 223). 

Os conceitos ligados aos dois tipos de entendimento do Universo 

registam-se, sinteticamente, no seguinte quadro. 

 

Visão binária ou dualista Visão ternária ou tripartida 

masculino/feminino masculino/feminino/hermafrodita 

homem/animal homem/animal/vegetal 

homem/mulher homem/mulher/filho 

dia/noite dia/noite/crepúsculo 

céu/terra céu/terra/mundo subterrâneo 

vida/morte vida/morte/renascimento 

passado/presente passado/presente/futuro 

Sol/Lua Sol/Lua/Vénus 

sociedade igualitária sociedade segmentada 

panteísmo cosmológico antropomorfismo sagrado 

concepção horizontal do 

Mundo e da Sociedade 

concepção vertical do Mundo e 

da Sociedade 
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Evolução da expressão do conteúdo ideológico, presente na arte do Vale do Tejo, a partir do Neolítico, detectando-se solarização da entidade superior. 
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CAPÍTULO X 
A EVOLUÇÃO CRO,O-ESTILÍSTICA 
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A classificação cronológico-cultural, tendo em vista estear a abordagem 

funcional e o significado da arte rupestre, tem sido uma constante na sua 

investigação. No entanto, quase sempre se tem privilegiado a data da 

criação de tais testemunhos em detrimento da “cronologia da sua 

apreciação,” conforme reconheceu J. Barrett (1999, p. 22). Assim se 

esquece, muitas vezes, a longevidade das gravuras, devida à sua 

durabilidade física e à dos seus suportes, originando diferentes 

interacções conforme a evolução ideológica das sociedades e, não raro, 

conduzindo a integrações em novos contextos semânticos, de carácter 

sócio-religioso ou a reutilizações que alcançam tempos e significados 

muito distantes da sua produção e funções originais ou primárias, 

aspectos que tratámos no capítulo anterior. 

A enorme intensidade iconográfica, criando emaranhados 

palimpsestos de gravuras, muitas delas sobrepostas, não é rara em certos 

santuários com longa pervivência e conforme, igualmente, acontece nos 

do Vale do Tejo. 

De facto ali se reconhece imenso e complexo reportório 

iconográfico, com acentuadas alterações morfológicas, dimensionais, 

temáticas, técnicas e estilísticas, englobando desde gravuras que 

correspondem a iconografia naturalista, a figuras de animais 

subnaturalistas ou semi-naturalistas, até representações esquemáticas, 

muito sintéticas, tal como numerosos ideomorfos geométricos e 

psicogramas, reflectindo transformações, tanto técnicas e económicas, 

como de ordem social e religiosa, das comunidades responsáveis pela sua 

realização.  

As imagens sucedem-se por vezes numa rítmica agitada, algumas 

associam-se, vertical e horizontalmente, formam composições, unem-se 

ou diferenciam-se, isolam-se, são reutilizadas, retocadas, transformadas, 

reabertas ou podem ter sido, propositadamente, destruídas.  

Aquelas características assinaladas, as variantes técnicas de 

execução, os diferentes graus de desgaste, o seu comportamento, 

topológico e cenográfico, as estratégias, o tipo de fauna representada, de 

vestuário, de adereços e de artefactos, são aspectos que têm permitido, na 

turbulência formal referida, criar corpo de dados onde reconhecemos 

estrutura compreensível da evolução crono-estilística do acervo 

mencionado, que constitui ciclo artístico, tal como os aspectos da sua 

possível interpretação paleoetnológica antes referidos. 

Foi possível distinguir sete períodos principais que constituem a 

expressão de grandes alterações, ou os resultados sucessivos do 

desenvolvimento da mentalidade e dos padrões culturais das populações 

que produziram as gravuras, pois a cada sociedade primitiva, para além 

de algumas recorrências formais, corresponde normalmente matriz 

ideológica própria, que se reflecte no estilo da sua arte. 

No decorrer do processo histórico, os símbolos rupestres que 

foram sendo criados, vivem mais ou menos tempo, de contexto para 

contexto, com novos significados e acabam por morrer, quando deixam 

de ser usados e compreendidos. 

Devido ao facto de a arte do Vale do Tejo compartir o espaço 

peninsular com outros grandes ciclos artísticos, maioritariamente 

correspondendo a arte pós-paleolítica, como a arte do Guadiana ou os 

complexos artísticos das Beiras, mas também com ciclos 

geograficamente mais afastados, como o do Noroeste, o do Levante e o 

da arte esquemática do Sudeste, ela não poderia deixar de acusar a 

interacção com aquelas, evidenciando semelhanças estilísticas e 

conceptuais, em certos momentos da sua periodização. Por isso, algumas 

das denominações com que designámos os períodos da evolução crono-

estilística da arte tagana reflectem aquelas realidades, utilizando as 

terminologias, mais do que os conteúdos, propostas por E. Ripoll Perelló 

e E. Anati, mas criando outras nossas, quando considerámos que aquelas 

eram demasiado redutoras. 

A arte dos petróglifos do Noroeste Peninsular, por vezes 

denominada galego-portuguesa foi, depois das sistematizações 
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apresentadas por H. Obermaier (1921-22; 1923; 1925; 1925a) que ali 

reconheceu dois grupos diacrónicos de imagens, tratada por F. L. 

Cuevillas (1943) que haveria de considerar a existência de três grupos, 

mas agora com marcada expressão geográfica, no que foi seguido, apesar 

dos matizes, por P. Bosch Gimpera (1954, pp. 57-59). Aquela seria 

novamente objecto de estudo diacrónico na década de sessenta, do 

passado século, com E. Anati (1964; 1966; 1966-67; 1968). Este 

especialista identificou a presença de longo ciclo artístico, contendo 

cinco grandes fases, com expressão ideológica e cultural. Estas 

correspondiam ao Epipaleolítico (Arcaica), Neolítico (Estilizada-

Dinâmica), Calcolítico e Idade do Bronze Inicial (Ídolos e Punhais), 

Idade do Bronze Médio e Idade do Bronze Final (Círculos e Linhas) e à 

Idade do Ferro (Geométrico-Simbólico) (Anati, 1968, p. 124). Desde 

então, apesar das numerosas descobertas e publicações, sobre a arte 

rupestre da região referida, não tem havido estudos de síntese que 

abordem, com profundidade e segurança metodológica, tanto as questões 

cronológicas como de significado que aquela suscita. 

No que respeita à arte levantina, assim chamada por H. Breuil 

logo aquando do seu reconhecimento científico, nos alvores do século 

XX, tanto este arqueólogo como H. Obermaier e P. Bosch-Gimpera, 

figuras dominantes das primeiras décadas da última centúria da 

arqueologia espanhola, conferiram cronologia paleolítica a tais 

figurações. Todavia, H. Breuil, que havia detectado treze etapas 

pictóricas no longo friso de Minateda, aceitava evolução e a sua 

continuidade em tempos pós-paleolíticos. Foi E. Hernández Pacheco 

(1925) que, com argumentos sólidos decorrentes dos seus trabalhos de 

campo, designadamente em La Araña (Bicorp, Valência), primeiramente 

pôs em causa a cronologia quaternária da arte levantina, não aceitando a 

interpretação de H. Beuil para alguns zoomorfos, supostamente figurando 

fauna fria, de idade quaternária e que constituía um dos principais 

argumentos daquele. 

Ulteriormente, M. Almagro reconheceu a idade pós-paleolítica 

das imagens levantinas, considerando as mais antigas como pertencentes 

aos primeiros tempos pós-paleolíticos e aceitando a sua continuidade até 

à romanização, conforme testemunham letreiros latinos que bem estudou 

em abrigo com pinturas levantinas de Cogul (Lérida).  

No entanto, F. Jordá Cerdá desenvolveu, sobre tais testemunhos, 

argumentação baseada em paralelos descontextualizados, existentes do 

Mediterrâneo Oriental, Anatólia e Síria, tentando fazer rejuvenescer a arte 

levantina, atribuindo-a ao Neolítico e, sobretudo, às Idades dos Metais. 

Seria E. Ripoll Perelló (1964, pp. 171, 172; 1968, p. 180), que 

com E. Anati foi um dos últimos alunos do abade H. Breuil, quem propôs 

a primeira sistematização cronológico-cultural da arte levantina, 

estruturada em quatro fases. A primeira (A) denominada Naturalista, com 

dois períodos, pertenceria ao Mesolítico e nela integrar-se-iam os grandes 

touros de Albarracín (1º período) e os veados de Calapatá, La Aranã, Val 

del Charcos del Agua Amarga, etc… (2º período), a segunda (B), a 

Estilizada-Estática, estaria na transição para o Neolítico, e nela a figura 

humana surge a par de animais de bem menores dimensões que os da 

fase anterior. A terceira fase (C), Estilizada-Dinâmica seria plenamente 

neolítica e, por fim, a quarta fase (D) daria continuidade à arte 

esquemática do Neolítico Pleno e Final. 

A. Beltrán, a quem se deve o maior número de estudos sobre a 

arte rupestre levantina e o seu principal sistematizador, seguiria, com 

algumas alterações, a proposta de E. Ripoll Perelló. Em trabalho de 

síntese (Beltrán, 1968, pp. 71, 72) propõe, igualmente, quatro grandes 

momentos ou fases. À primeira chamou Antiga ou Naturalista, 

colocando-a no Epipaleolítico, à segunda Fase Plena, a que corresponde a 

estilizada estática de E. Ripoll Perelló, a terceira foi denominada Fase de 

desenvolvimento, e que aquele último tinha classificado como estilizada 

dinâmica e colocado no Neolítico, enquanto a quarta fase ou Final, 
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conteria a tendência para a esquematização, atribuindo-lhe cronologia 

calcolítica e na I Idade do Bronze. 

Para a arte esquemática do Sul e Sudeste Peninsulares não 

existem propostas de evolução e tem sido, erradamente, tomada como 

um todo, tal como pertencendo a longo período, desde os tempos tardo-

neolíticos e calcolíticos até à Idade do Ferro ou quiçá, aos alvores da 

Romanização. 

A proximidade geográfica e as afinidades culturais que ela 

permite ao longo da evolução das comunidades humanas, mas também a 

localização das manifestações artísticas nas margens de um grande rio, 

faz com que o complexo de gravuras do Guadiana seja o que maior 

identidade mostra em relação ao do Vale do Tejo. 

Foi Fragoso de Lima quem primeiramente assinalou a presença 

de gravuras nas margens do Guadiana, sem que especificasse qual a sua 

iconografia. 

Todavia, mais para sul, no concelho de Alcoutim foi encontrada 

nas margens do Guadiana bloco, de xisto grauváquico, contendo gravura 

pré-histórica que se conserva inédita, no Museu Nacional de 

Arqueologia. 

Só em finais dos anos 70 da passada centúria é que se haveria de 

identificar novas gravuras no Guadiana, situadas a cerca de 15 km a 

montante do Pulo do Lobo, designadamente dois círculos que parecem 

constituir face oculada, delimitada por fracturas, e figura antropomórfica 

esquemática, em forma de T, cujas similitudes com testemunhos do Vale 

do Tejo foram evidenciados (Baptista e Martins, 1979). Em Espanha, no 

leito da ribeira de Dehesa Boyal, no lugar de Las Tierras (Huelva), mas já 

a 30 km do Guadiana, surgiu laje com iconografia afim da acima 

mencionada. Trata-se de rocha sub-horizontal de xisto, com cor 

vermelha/violácea, mostra círculos, ovais, círculos com ponto central, 

círculos concêntricos, covinhas e antropomorfo esquemático, fálico, com 

cabeça circular, assim como manchas de picotados dispersos (Belén 

Deamos, 1974). 

Novas gravuras, na encosta da margem direita do Guadiana, 

pertencente ao concelho de Reguengos de Monsaraz, foram por nós 

registadas aquando de participação na realização do Plano Director 

Municipal daquele município. 

Um de tais sítios, perto da atalaia de São Gens, oferecia covinhas 

e podomorfos, entre outros motivos. 

Surgiram mais tarde, em Abril de 2001, quando já decorriam os 

trabalhos de minimização do impacto da barragem de Alqueva, os 

importantes conjuntos de gravuras junto ao leito do Guadiana, tanto em 

território hoje português como espanhol, facto que despoletou polémica 

relacionada com a sua conservação (Gomes, 2002c). 

Um daqueles núcleos, o de Molino Manzánez, foi primeiramente 

dado a conhecer em curto artigo (Cerrato e Novillo, 2000) e depois 

publicado monograficamente. Ali se inventariaram 4707 gravuras, 

distribuídas ao longo de 2 km da margem esquerda do Guadiana, 

abrangendo longa diacronia, que arranca no Paleolítico Superior e 

alcança a Idade Contemporânea (Collado Giraldo, 2006). 

As gravuras paleolíticas, exclusivamente elaboradas com incisões 

filiformes, e de fácil atribuição crono-estilística, totalizam 250 imagens, 

vinte das quais correspondem a zoomorfos (8%), identificando-se quatro 

espécies de quadrúpedes (touro, veado, cabra e cavalo). As restantes são, 

sobretudo, psicogramas. 

Foi atribuída ao Epipaleolítico uma segunda etapa iconográfica, 

onde constam antropomorfos e zoomorfos, maioritariamente produzidos 

por picotagem, mostrando corpo circular. Quanto a nós, apenas três 

representações animalistas devem, de facto, auferir daquela cronologia, 

designadamente excelente representação de touro, de cavalo acéfalo 

(painel CXXXV) e de outro animal indeterminado, cujas características, 
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morfoestilísticas e técnicas, são muito semelhantes a ocorrências do Vale 

do Tejo (Collado Giraldo, 2006, pp. 174, 219, 313; Gomes, 2007a). 

Apesar do critério estratigráfico, relacionando quase sempre as 

gravuras consideradas epipaleolíticas com outras paleolíticas, as 70 

figuras antropomórficas e os 96 zoomorfos com corpos circulares e 

atribuídos a este período são certamente mais tardios, conforme indicam 

paralelos do Vale do Tejo e o contexto esquemático do seu estilo. Os 

antropomorfos de corpo circular devem identificar-se com personagens 

solares, próprias do Neolítico Final ou de períodos ulteriores. 

Recordemos que duas de tais imagens integram composição da estela I 

de São Martinho (Castelo Branco), ostentando capacete de cornos 

liriformes (Gomes, 1990a, p. 62, fig. 4). 

Conforme tratámos, conhecemos, no Vale do Tejo, cabeças de 

animais de estilo estilizado dinâmico (Neolítico) que, mais tarde, durante 

a Idade do Bronze Final, foram associadas a círculos e a ovais, tendo 

algumas sido providas de membros lineares, constituindo animais 

fantásticos, semelhantes a alguns de Molino Manzánez. Todavia, certas 

imagens zoomórficas que temos vindo a referir, poderão integrar a etapa 

correspondente ao estilo estilizado estático do Vale do Tejo 

(Epipaleolítico/Neolítico), como as do painel CLXXXVI e que ali sucede 

ao subnaturalista (Collado Giraldo, 2006, p. 312; Gomes, 2007a). 

Algumas outras imagens de animais do Guadiana bem podiam 

integrar o período estilizado dinâmico da arte tagana, como os caprinos 

em corrida das rochas CXIV e XVIII, embora com corpos de tendência 

geometrizante. Caprino com corpo de forma subcircular, e círculo no seu 

interior, recorda animal de mesma espécie do arqueossítio de Fratel, no 

Vale do Tejo (Collado Giraldo, 2006, p. 176; Gomes, 1990, p. 167,       

fig. 7F). 

Àquele mesmo período deverão pertencer três zoomorfos, talvez 

figurando canídeos, de estilo semi-naturalista e que, portanto, se afastam 

da arte esquemática, mas que H. Collado Giraldo (2006, p. 400) integra 

na sua terceira etapa crono-estilística (rochas XXX, CLVII, CDXXXI). 

A terceira fase da arte do Guadiana, a melhor representada, com 

3027 figuras picotadas, foi globalmente classificada, pelo autor que 

temos vindo a citar, como arte esquemática. Todavia, ele reconhece a sua 

subdivisão em antiga, plena e final, correspondendo cerca de 95% das 

imagens desta fase a ideomorfos (Collado Giraldo, 2006, p. 436, 437). 

Devem ser classificados no Calcolítico e nos inícios da Idade do 

Bronze antropomorfos esquemáticos, soliformes (9), dois deles 

associados, formando par, de carácter oculado (CLVII), outro integrando 

composição, com antropomorfos e colubrídeo (XXVII), idoliformes, um 

dos quais contendo antropomorfo esquemático, círculos concêntricos, 

contendo ponto central e isolados.  

Importante composição, de carácter monumental e alusiva a 

cosmogonia (rocha XXVII) é encimada por soliforme, abaixo do qual se 

observa antropomorfo que suporta, em cada braço, um outro 

antropomorfo, de aspecto ancoriforme e com menores dimensões, 

constituindo tríade divina conotada com aquela estrela, mas também com 

o mundo subterrâneo representado por serpentiforme que se confunde 

com os membros inferiores do personagem principal. O dimorfismo dos 

dois antropomorfos “acólitos” é claro (Collado Giraldo, 2006, pp. 419, 

432). Esta composição deve ser posta em paralelo com os dois 

antropomorfos de corpo igualmente ancoriforme, unidos nos pés por 

colubrídeo, do abrigo Cueva de Los Cabritos (Villuercas, Cáceres) 

(García Arranz, 1990, p. 103, est. 35). Igualmente dois antropomorfos 

geminados, do abrigo 2 de Barranc de l’Infern (Vall de Laguart) parecem 

nascer de serpentiforme que se confunde com a extremidade dos seus 

membros inferiores; composição que é datada nos inícios do Neolítico 

(Hernández Pérez e Segura Martí, 2002, pp. 48, 49). 

Serão mais tardias as raras espirais (2), os conjuntos de círculos 

concêntricos (4) e alguns círculos isolados. Tal como acontece no Vale do 
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Tejo, os círculos (53,89%), as ovais (18,96%) e as manchas (18,88%), 

dominam o último momento da arte do Guadiana, anterior à Idade do 

Ferro, ali também se tendo integrado figuração de carro (Collado 

Giraldo, 2006, pp. 400, 414, 415, 436, 437). 

Os grandes idoliformes, alguns mostrando contorno vagamente 

antropomórfico (rocha XCII), devem igualmente pertencer àquela etapa 

de gravação (Collado Giraldo, 2006, p. 217). 

A fase 4 da arte do Guadiana, datada em torno no século V a.C., 

corresponde a gravuras filiformes, de idade sidérica, tendo-se recenseado 

292 imagens. A sua iconografia é variada, desde representações, algo 

frustes, de armas e utensílios, até à de cavaleiro, com aspecto 

orientalizante, existindo pelo menos duas inscrições que sugerem 

ligações com a escrita do Sudoeste Peninsular. 

Por fim, figuras diversas e sobretudo inscrições, uma das quais 

classificada como do período da romanização, foram realizadas, com 

diferentes motivações, durante as Idades Moderna e, sobretudo, 

Contemporânea, constituindo a fase 5 da arte do Guadiana e fechando 

este ciclo artístico (Collado Giraldo, 2006, p. 500). 

A importante documentação registada, demonstrando imenso 

trabalho com levantamentos exaustivos e sistematização dos dados, cuja 

qualidade é claramente superior à da maioria dos resultados apresentados 

por outros autores que têm dedicado o seu labor à investigação de 

gravuras rupestres, não foi objecto de reflexão, tendo em vista a sua 

interpretação. De facto, existe boa análise tipológica das formas e 

proposta de evolução crono-estilística daquela, de que criticámos certos 

pontos, mas não se edificaram os tão necessários modelos interpretativos, 

oferecendo-se integração cultural genérica e invocando-se o “(…) 

carácter mágico e renovador das águas do Guadiana.”, ou a estafada 

magia simpática, ligada à caça, para os primeiros períodos artísticos 

detectados (Collado Giraldo, 2006, pp. 339, 541), o que se torna 

manifestamente insuficiente perante a envergadura do investimento e de 

acervo iconográfico tão rico. 

Os trabalhos nas margens portuguesas do Guadiana, conduzidos 

por A. Martinho Baptista (2002, pp. 159, 160) registaram vinte e dois 

sítios, contendo 238 rochas com gravuras rupestres, pré e/ou proto-

históricas, distribuídas por cerca de 3 km e que aquele arqueólogo 

classificou nos quatro momentos seguintes: Período I, Neolítico Antigo e 

Médio; Período II, Neolítico Final e Calcolítico; Período III, Idade do 

Ferro e Período IV, Época Contemporânea. 

Surgiu ainda painel, em Porto Portel III, com gravuras filifores, 

uma das quais figurando elegante cervídeo, atribuível ao Paleolítico 

Superior (Baptista, 2002, p. 160). 
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No Verão de 2000 surgiram no vale do rio Ocresa, duas superfícies 

contendo iconografia paleolítica, uma delas conservando representação 

de equídeo, logo dada a conhecer (Bahn, 2000; Baptista, 2001). 

Aquelas encontravam-se não longe das gravuras holocénicas, 

tendo-se utilizado como suporte superfícies subverticais de xisto 

grauváquico, o que ali acontece mais raramente com gravuras pós-

paleolíticas, onde foram principalmente usados painéis horizontais. 

Uma das rochas apresenta diversas linhas incisas, de tipo 

filiforme, não tendo sido possível reconhecer qualquer figura. 

A outra imagem, de equídeo acéfalo, dado que a cabeça apenas 

foi ligeiramente esboçada, foi representada de perfil e dirigida para o lado 

direito do observador, através de picotagem, constituindo linhas largas, 

profundas e contínuas. A linha cérvico-dorsal é bem ondulada, a ventral 

acentuadamente convexa, sendo figurado apenas um membro dianteiro e 

outro traseiro, ambos em forma de V e sem evidenciarem os cascos, pelo 

menos naquele primeiro, não se podendo apreciar no segundo por se 

encontrar amputado, devido a fractura do suporte. A cauda é longa e 

arqueada, encontrando-se semi-erguida. As crinas altas fariam ângulo 

recto com a testa, contribuindo para melhor caracterizar talvez um dos 

estilos cujos convencionalismos gráficos são não só dos mais 

reconhecíveis como recorrentes, da arte paleolítica europeia, tendo vindo 

a ser atribuído ao Gravetense e ao Solutrense Antigo. 

Para imagens como a do equídeo solutrense do rio Ocresa, as 

linhas que o enformam, e conforme escreveu A. Leroi-Gourhan (1992, 

p.223), “(…) expressam os elementos essenciais da forma do sujeito 

representado, sem traduzirem as finas nuances dos contornos visíveis no 

real”. 

Não são desconhecidos, na arte paleolítica europeia, animais 

acéfalos, conforme ilustram bisonte e bode de Altamira, animais das 

mesmas espécies de Niaux ou bode e veado de Las Monedas (Leroi-

Gourhan, 1973a, pp. 119, 120). 

Na ribeira do Parcana, afluente do rio Ocresa, observámos 

conjuntos de incisões filiformes, talvez paleolíticas, situadas em grande 

afloramento de xisto grauváquico e junto de superfícies repletas de 

covinhas, abertas em momentos ulteriores (Monteiro e Gomes, 1974-77, 

p. 98, est. II-B). 

Campanha de levantamento que realizámos em 2000, no sítio de 

Gardete, conduziu à descoberta de conjunto de traços filiformes paralelos 

na rocha G 11, tal como de painel subvertical (rocha G 27), contendo 

incisões lineares, ainda do mesmo tipo (Gomes, 2004, pp. 83, 106, 109, 

110). Algumas destas podem representar contornos inacabados, muito 

comuns tanto em complexos artísticos paleolíticos ao ar livre, como em 

grutas (Leroi-Gourhan, 1973a, pp. 125-128). 

A análise de diapositivos de rochas decoradas de Fratel, 

efectuados nos anos setenta da passada centúria, permitiu que 

reconhecessemos, na rocha F 196, incisões filiformes, por certo 

paleolíticas, algumas das quais sob gravuras obtidas por picotagem, com 

carácter esquemático e atribuíveis ao Calcolítico. 

Também no rio Erges é possível que algumas das suas gravuras, 

recentemente  identificadas,  tanto  filiformes  como  picotadas,  destas 

X.1. PERÍODO 0 OU ARCAICO – ORIGE,S DE UM CICLO 

ARTÍSTICO 

476 



 

 

 

 

  

Arte paelolítica em Portugal (pinturas ▲; gravuras ∆; arte móvel ○). 1 – Fraga Escrevida 
(Bragança); 2 – Sampaio (Bragança); 3 – Pousadouro (Bragança); 4 – Mazouco (Freixo-de-Espada-
à-Cinta); 5 – Fraga do Gato (Freixo-de-Espada-à-Cinta); 6 – Vale da Casa (Vila Nova de Foz Côa); 
7 – Vale de Cabrões (Vila Nova de Foz Côa); 8 – Vermelhosa (Vila Nova de Foz Côa); 9 – Vale de 
José Esteves (Vila Nova de Foz Côa); 10 – Alto da Bulha (Vila Nova de Foz Côa); 11 – Ribeira de 
Urros (Torre de Moncorvo); 12 – Vale de João Esquerdo (Torre de Moncorvo); 13 – Ribeira da 
Sardinha (Torre de Moncorvo); 14 – Quinta das Tulhas (Vila Nova de Foz Côa); 15 – Moinhos de 
Cima (Vila Nova de Foz Côa); 16 – Broeira (Vila Nova de Foz Côa); 17 – Canada da Moreira (Vila 
Nova de Foz Côa); 18 – Meijapão (Vila Nova de Foz Côa); 19 – Canada do Amendoal (Vila Nova 
de Foz Côa); 20 – Vale de Moinhos (Vila Nova de Foz Côa); 21 – Rego de Vide (Vila Nova de Foz 
Côa); 22 – Canada do Inferno (Vila Nova de Foz Côa); 23 – Namorados (Vila Nova de Foz Côa); 
24 – Vale de Videiro (Vila Nova de Foz Côa); 25 – Vale de Figueira (Vila Nova de Foz Côa);        
26 – Fariseu (Vila Nova de Foz Côa); 27 – Cardina I (Vila Nova de Foz Côa); 28 – Ribeira de 
Piscos (Vila Nova de Foz Côa); 29 – Quinta da Barca (Vila Nova de Foz Côa); 30 – Quinta da 
Barca Sul (Vila Nova de Foz Côa); 31 – Penascosa (Vila Nova de Foz Côa); 32 – Faia (Pinhel);    
33 – Moreirola (Figueira de Castelo Rodrigo); 34 – Buraca Grande (Pinhel); 35 – Gruta do 
Caldeirão (Tomar); 36 – Barroca do Zêzere (Fundão); 37 – Ocresa (Mação); 38 – Gardete (Vila 
Velha de Ródão); 39 – Palha (Olhalvas); 40 – Porto de Portel (Moura); 41 – Lousa (Reguengos de 
Monsaraz); 42 – Xarez (Reguengos de Monsaraz); 43 – Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo);  
44 – Vale de Boi (Vila do Bispo). 
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correspondam a contornos inacabados e pertençam ao Paleolítico 

Superior. 

O surgimento de gravuras paleolíticas, no complexo artístico do 

Vale do Tejo, veio não só alargar a distribuição de tais manifestações ao 

ar livre, no Ocidente Peninsular, como fazer recuar aquele ciclo artístico 

ao Pleistocénico. 

À dispersão da arte paleolítica ao ar livre na Beira Baixa devemos 

somar os testemunhos identificados, em 2003, no Poço do Caldeirão 

(Barroca do Zêzere, Fundão), na margem direita do rio Zêzere, afluente 

do Tejo, a jusante do Ocresa e situado a cerca de meia centena de 

quilómetros, em linha recta, do conjunto de petróglifos paleolíticos 

daquele curso de água. 

Ali se reconheceram quatro equídeos, gravados por picotagem 

sobre superfícies de xisto grauváquico, encontrando-se três deles 

incompletos, mostrando características que permitem atribuí-los ao 

Magdalenense (Caetano, 2004; Baptista, 2004; Gomes, 2006b, p. 135). 

Conforme acima mencionámos, aos seis períodos crono-

estilísticos que identificámos na arte holocénica do Vale do Tejo devemos 

agora admitir um período 0 ou Arcaico, correspondendo às suas 

manifestações paleolíticas. 

De acordo com as características técnicas e estilísticas dos 

testemunhos observados, estes deverão corresponder ao Gravetense-

Solutrense Antigo (cavalo do Ocresa), ao Solutrense Superior-

Magdalenense Inicial ou, ainda, ao Magdalenense Final, conforme sugere 

o conjunto de curtos traços filiformes dispostos em paralelo da rocha 11 

de Gardete. 

Aqueles motivos encontram-se bem representados na Gruta do 

Escoural (Montemor-o-Novo), onde foi possível conferir-lhes cronologia 

paleolítica, mais precisamente nas suas etapas finais (Magdalenense) ou a 

período de transição para os primeiros tempos holocénicos e a que não 

serão estranhos muitos dos reportórios gravados, sobre seixos e placas, 

magdalenenses ou azilenses (Santos, Gomes e Monteiro, 1980,             

pp. 235-238; Gomes, 1994, pp. 7, 8; D’ Errico, 1994). 

Ideogramas em forma de escala são bem conhecidos, tanto na arte 

parietal como móvel do Paleolítico Superior europeu, desde o Gravetense 

(Isturitz) e até ao Magdalenense, atingindo o Azilense, podendo 

constituirem registos ou notações, de carácter numérico ou, até, 

calendários. 

A mesma temática detecta-se na arte do Vale do Côa, onde a 

pudémos classificar no Solutrense Médio-Final e, sobretudo, no 

Magdalenense (Baptista e Gomes, 1997, p. 280). 

Também no Vale do Guadiana (Molino Manzánez) se 

identificaram séries de curtos traços incisos, paralelos que, conforme a 

restante arte paleolítica ali detectada, possuirão cronologia tardia 

(Collado Giraldo, 2006, p. 245). 

As séries de incisões paralelas, as raspagens e os conjuntos de 

traços filiformes não representam construções ou artefactos, pelo que não 

sugerem símbolos com significado preciso (pictogramas ou ideogramas), 

devendo ser considerados actos primários de participação iconográfica, 

possivelmente integrados em rituais onde os suportes detinham 

significado preponderante em relações às imagens. 

Aquelas figuras podem traduzir o resultado de descargas de 

energia, reflectindo diferentes emoções ou estados de espírito, como 

alegria, raiva, angústia, devendo ser classificadas como psicogramas. 

Vestígios por ora pouco estudados, da presença material das 

sociedades do Paleolítico Superior em torno do complexo artístico 

tagano, ajudam a integrar as suas primeiras manifestações gráficas e a 

compreender estratégias de povoamento ligadas aos cursos médios de 

grandes rios e dos seus principais afluentes, ou redes laterais, como 

ilustra o caso em apreço (Tejo, Erges, Ocresa, Zêzere) mas, igualmente, o  
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◄ Gruta do Escoural. ▲ Barroca do Zêzere. 

◄ Gruta do Escoural (foto M. Ribeiro). ▲ Barroca do Zêzere. 

◄ Mazouco.  
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Guadiana e o complexo Côa-Douro. É bem possível que tenha havido 

ligações entre aquelas três zonas, exactamente a partir dos maiores 

afluentes dos grandes rios que, embora pertencendo a bacias 

hidrográficas diferentes, por vezes encontram-se separados apenas por 

linhas de festo não muito largas, conforme ilustram o Côa e o Zêzere ou 

o Sever e o Caia. As redes fluviais podem ter constituído vias de 

interacção cultural, proporcionando os recursos necessários à subsistência 

e facilitando a progressão das sociedades no hinterland. 
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Neste primeiro período da arte holocénica do Vale do Tejo, nota-se a 

preocupação do Homem em continuar a compreender e a apropriar-se da 

Natureza, conseguindo estudar e reproduzir, com grande fidelidade, as 

zonas vitais dos animais que pretendia abater. 

 Os convencionalismos estilísticos, patentes no estilo a que se 

chamou subnaturalista, são herdados dos tempos finais do Paleolítico 

Superior, mostrando síntese formal ainda inegavelmente própria do 

mundo dos caçadores de todas as regiões onde a sobrevivência dos 

grupos humanos dependia, ou ainda depende, em boa parte, do 

conhecimento, preciso, dos ritmos naturais dos animais. 

De facto, as representações subnaturalistas de cervídeos, de 

cavalo, caprinos ou de auroque, do Vale do Tejo, recordam, pela temática, 

morfologia, estilo e dimensões, a arte dos últimos caçadores do 

Paleolítico Superior. 

Aquelas oferecem desenho elegante tendo sido figuradas como 

que em pose, na atitude também denominada por “movimento 

congelado” e, na maioria dos casos, possuem os corpos segmentados ou 

atravessados por linha, a linha da vida. 

Gravar os animais que se abatiam para consumo e, 

nomeadamente os seus órgãos internos, pode significar o desejo de os 

preparar para o renascimento. Não esqueçamos que diferentes 

comunidades árcticas acreditavam que a carne dos animais abatidos 

voltava a crescer sobre o esqueleto, depois de ter sido consumida 

(Caillois, 1988, p. 107). Em outras sociedades de caçadores, os ossos 

representam a fonte da vida, espécie de matriz que permite recuperar 

aquela, neles residindo a alma ou energia primordial, tanto dos homens 

como dos animais, deles se esperando que renasçam (Eliade, 1982,         

p. 139). 

Também a imagem de um animal pode conter a sua alma ou 

substância anímica e trazê-lo de volta à vida, ressuscitá-lo, pelo que o 

estilo raios-x, em que são figurados, mesmo que de modo esquemático os 

órgãos internos vitais (ossos, coração, pulmões, sexo), deve-se àquela 

crença (Lommel, 1967, pp. 26, 70, 128-133, 147; Taylor, 1989). 

Mais tarde a representação de tais órgãos será substituída pela 

figuração da linha da vida, que pode atravessar, a meio, o corpo do 

animal. Em algumas sociedades, a figuração dos órgãos internos foi 

simplificada em círculos, espirais ou outras formas geométricas, que 

assumem carácter quase ornamental. 

Nas sociedades xamânicas, os animais figurados, conforme 

mencionámos, através de pinturas e/ou de gravuras, não estariam nem 

vivos nem mortos, mas seriam animais-espíritos, uma espécie de 

receptáculos das forças ou substâncias vitais daqueles e que lhes 

permitiam renascer. 

O único equídeo subnaturalista por ora conhecido no Vale do 

Tejo, com morfologia brevilínea e cabeça curta, possuindo a curva 

mandibular acusada e as crinas erguidas verticalmente sobre a testa, 

evidenciou, através da comparação de diversos dos seus índices métricos 

com os obtidos em representações paleolíticas, estreitas afinidades com 

estas, nomeadamente com imagens do estilo IV de Leroi-Gourhan, 

X.2. PERÍODO I OU SUB,ATURALISTA (A,TIGO E 

EVOLUCIO,ADO) – A ARTE ,A TRA,SIÇÃO 
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aproximando-se, também, dos cavalos tarpanicos reconstituídos (Gomes 

e Cardoso, 1989). 

A filiação estilística, de feição paleolítica do cavalo de rocha 155 

de Fratel encontra-se sublinhada pelo facto daquele se associar, 

claramente, a grande cervídeo e com este constituir par dominante, 

ocupando a zona central da composição onde, em seu redor, parecem 

gravitar outros animais do mesmo estilo. Podemos ali reconhecer 

associação de carácter binário, com possível valor masculino (cavalo) e 

feminino (veado), como as que A. Leroi-Gourhan identificou na arte do 

Paleolítico Superior, ou seja uma associação simples entre dois grafemas, 

mas não uma cena. 

A visão binária do Universo, mais difundida por A. Leroi-

Gourhan, parece circunscrever-se às comunidades de caçadores arcaicos, 

embora possa ecoar naquelas que perviveram, com ideologia e economia 

semelhantes, nos primeiros tempos holocénicos, mas quando os grupos 

humanos melhor se começaram a identificar com o território e ocorreu o 

início da transição para a economia de produção de alimentos. 

Figuras zoomórficas, como as da rocha LB 37, talvez um macho 

e uma fêmea, ou o veado da CAL 60, com desenhos mais frustres, menos 

elegantes e até algo desproporcionados, apresentando alguns traços ou 

manchas no interior dos corpos, possuindo as armações e os quartos 

traseiros em perspectiva, constituem a fase mais tardia deste período da 

arte do Tejo (subnaturalista evolucionada). 

As dimensões dos zoomorfos da fase referida são menores que as 

dos seus semelhantes da fase antiga. 

Os corpos segmentados e a perspectiva parcial dos zoomorfos 

subnaturalistas do Vale do Tejo recordam aspectos dos períodos mais 

recuados da arte rupestre árctica (hunter’s art) e o seu estilo aproxima-se 

daquele dos animais detectados na base da estratigrafia de outros grandes 

ciclos artísticos pós-paleolíticos, considerados marginais em relação à 

área da grande arte rupestre paleolítica, como os do Arco Alpino (Totes 

Gebirge e Valcamónica) ou da Península Ibérica, onde se encontram, com 

variantes, alguns paralelos, tanto nas pinturas levantinas (Albarracín, 

Cogul, Calapatá, Minateda, Solana de las Covachas, com corça de corpo 

segmentado), como nas gravuras do Noroeste (Laxe da Rotea de Mendo, 

Outeiro de Cogoludo, Parada, Laxe dos Cebros), mas igualmente em 

pinturas de abrigos da Estremadura Castelhana ou na arte do Vale do 

Guadiana e do Vale do Côa. 

Na arte rupestre do Norte da Escandinávia, própria de sociedades 

de caçadores-recolectores, também se distinguem vários períodos e fases 

estilísticas, iniciando-se aquela com grandes animais subnaturalistas, em 

contorno, progredindo em direcção à sintetização formal, facto que, 

segundo G. Gjessing (1932), se terá ficado a dever a tais manifestações 

passarem a ser produzidas por xamãs, cada vez mais afastados das 

actividades cinegéticas e, por isso desconhecedores da anatomia animal 

(Simonsen, 1979, pp. 142-144). Esta explicação pode responder a 

fenómeno idêntico que, conforme descrevemos, ocorreu na arte 

subnaturalista do Vale do Tejo. 

Achados de grandes conjuntos de gravuras rupestres paleolíticas 

ao ar livre, como as de Foz Côa e Siega Verde, tal como as epipaleolíticas 

daquela primeira região e do Vale do Guadiana, assim como datações de 

pinturas em grutas estilisticamente consideradas tardias, ajudam a melhor 

compreendermos aspectos da problemática que respeita à existência e aos 

antecedentes dos complexos artísticos pós-pleistocénicos. 

Na Cueva Palomera, na Meseta Norte, duas representações de 

cervídeos, de estilos algo diferentes, um deles com armação bem 

ramificada e os quartos traseiros em perspectiva, ambos com 

semelhanças em animais subnaturalistas do Vale do Tejo, forneceram 

restos de pigmento, de cor negra, que permitiram análises de 

radiocarbono, situadas em 11326±139 cal. B.C. (GIF-95283) e 10961±66 

cal. B.C. (GIF-96136), mostrando corresponderem, de facto, a produção 
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tardo-paleolítica ou de transição para os tempos holocénicos (Corchón 

Rodríguez, 2002, pp. 88, 138, fig. 1, 33).

No abrigo do Castillo de Monfragüe (Cáceres) 

sobreposto por antropomorfos esquemáticos, veado, com alta armação 

bem ramificada, pintado de cor castanha e medindo 0,194 m de 

comprimento, de estilo subnatural

traseiros em perspectiva, no que muito se aproxima de representações, da 

mesma espécie, do Vale do Tejo (Collado Giraldo, 2006, pp. 370, 371).

O registo do dimorfismo sexual e dos comportamentos sexuais 

sazonais, que observamos nos animais subnaturalistas, do Vale do Tejo, 

encontram paralelo no Paleolítico Superior, 

período Magdalenense Tardio, como bem ilustram cenas da r

Penascosa ou da rocha 26B da Canada do Inferno

contrariam a pressuposta não existência de cenas de cópula na arte 

paleolítica, defendida por A. Leroi

2004-05, pp. 41, 42). 

O caudal interminável

fecundando a terra, deve ter sido reconhecido como enorme energia que 

presidia tanto ao nascimento das plantas como dos animais, atraindo

transformando-se em excepcional território de caça, tão 

subsistência das comunidades

abundância e, talvez, da primeira fonte de vida.

No contexto que referimos, 

ideogramas, que tanto caracterizam a arte paleolítica em grutas

naquela ao ar livre eles quase não se regist

gravuras de Foz Côa ou Siega Verde, onde o interesse pela grande fauna 

dominou durante o Paleolítico Superior e Epipaleolítico.

Importa observar que os zoomorfos

Tejo, que constituem o período I da sua evolução crono

mostraram uma sobreposição entre 

dezanove outras, relacionando

tica ou de transição para os tempos holocénicos (Corchón 

Rodríguez, 2002, pp. 88, 138, fig. 1, 33). 

No abrigo do Castillo de Monfragüe (Cáceres) reconhece-se, 

sobreposto por antropomorfos esquemáticos, veado, com alta armação 

do de cor castanha e medindo 0,194 m de 

subnaturalista evoluído, possuindo os quartos 

spectiva, no que muito se aproxima de representações, da 

mesma espécie, do Vale do Tejo (Collado Giraldo, 2006, pp. 370, 371). 

do dimorfismo sexual e dos comportamentos sexuais 

que observamos nos animais subnaturalistas, do Vale do Tejo, 

no Paleolítico Superior, onde são mais frequentes no 

período Magdalenense Tardio, como bem ilustram cenas da rocha 4 da 

Penascosa ou da rocha 26B da Canada do Inferno. Estas também 

contrariam a pressuposta não existência de cenas de cópula na arte 

paleolítica, defendida por A. Leroi-Gourhan (1973a, p. 86) (Gomes, 

O caudal interminável do Tejo, que corria penetrando e 

ter sido reconhecido como enorme energia que 

tanto ao nascimento das plantas como dos animais, atraindo-os e 

excepcional território de caça, tão essencial à 

munidades humanas, materializando o conceito de 

vez, da primeira fonte de vida. 

que referimos, não surgem a figura humana ou os 

ideogramas, que tanto caracterizam a arte paleolítica em grutas, embora 

ao ar livre eles quase não se registem, conforme demonstram as 

gravuras de Foz Côa ou Siega Verde, onde o interesse pela grande fauna 

dominou durante o Paleolítico Superior e Epipaleolítico. 

que os zoomorfos subnaturalistas do Vale do 

stituem o período I da sua evolução crono-estilística, 

mostraram uma sobreposição entre a fase antiga e a evolucionada e 

relacionando-os com imagens de diferentes períodos, o 

que constitui 3% do total das relações est

na arte do Vale do Tejo. 

Aquelas sobreposições correspondem a uma figura do período II, 

a três do período IV, a seis do período V e a 

que atendendo à raridade de imagens subnaturalista

 

 

Período I – Relações estratigráficas verticais (19).
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P V
6

53%

P VI
1,2

11%

que constitui 3% do total das relações estratigráficas verticais detectadas 

Aquelas sobreposições correspondem a uma figura do período II, 

a três do período IV, a seis do período V e a nove do período VI, aspecto 

que atendendo à raridade de imagens subnaturalista, é bastante relevante. 

 

elações estratigráficas verticais (19). 
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Processo crescente de estilização, em relação às imagens do período 

anterior, informa conjunto de representações de cervídeos e de caprinos, 

alguns ainda com dimensões que atingem os 0,50 m de comprimento. 

Aquelas mostram os corpos de perfil, geometrizados, de forma 

subrectangular ou ovalada, contendo linha mediana, que continua a 

traduzir a concepção da linha da vida, sendo atravessados por várias 

linhas horizontais, ou preenchidos por picotagem, mas perdendo 

elegância, movimento e volumetria, afastando-se do realismo. Não 

obstante, as cabeças continuam a receber tratamento cuidado, 

observando-se o uso da perspectiva semitorcida nas armações. As figuras 

estão realizadas com linhas de negativos profundos e largos, embora de 

menores dimensões que os utilizados no período anterior, detectando-se 

linhas contínuas, mais densas nos contornos. 

Este período artístico parece, pois, constituir a evolução natural 

do período precedente, não demonstrando ter havido grandes alterações 

ideológicas ou sociais, prosseguindo-se economia predadora, assente na 

caça, podendo ser atribuído a sociedades de caçadores evoluídos, 

utilizadores do arco como principal arma. 

Na rocha 491 de Fratel, a cota alta e longe do leito do rio, 

identificou-se bando constituído por seis veados, dispostos em série, com 

os corpos muito longos, preenchidos por linhas paralelas, solução que 

também encontrámos na corça da rocha 51 daquela estação rupestre. 

Outras figuras deste período, como a cabra da rocha 211 de Fratel, os 

veados e a corça da rocha 115 ainda do mesmo local, e animais idênticos 

da rocha 101, 61 e 04 do Cachão do Algarve, oferecem o corpo dividido 

apenas por traço horizontal, reminiscência da indicação da linha da vida 

detectada na fauna do período precedente. 

Além do grupo de veados, já referido, reconhecemos cenas, de 

pré-acasalamento e de cópula, na rocha 155 de Fratel e na 04 do Cachão 

do Algarve. Naquela primeira associação a corça sobrepõe as patas 

traseiras de um veado subnaturalista, estando ainda ligados por uma linha 

que une o baixo-ventre de ambos, repetindo rara composição com 

animais, de estilo idêntico, da Laxe das Lebres, no Noroeste Peninsular 

(García Alén e Peña Santos, 1980, p. 94).  

Na rocha 04 do Cachão do Algarve o macho toca com o focinho 

nos quartos traseiros da fêmea, em “rito” preliminar à cópula como, 

igualmente, se observa no ciclo artístico galego (Laxe do Cuco) (García 

Alén e Peña Santos, 1980, p. 43), ou na rocha 36 da Canada do Inferno, 

no Vale do Côa (Baptista e Gomes, 1997, p. 297).  

Estes comportamentos, que também se encontram documentados 

na arte paleolítica europeia, como bem ilustram os auroques de Teyjat ou 

par de renas da plaqueta de Laugerie-Basse, mostrando a captação do 

odor produzido pelas glândulas uro-genitais, durante o cio (Guthrie, 

2005, p. 67). 

Cervídeo, possivelmente fêmea, de corpo alongado, na totalidade 

preenchido por picotagem, da rocha 453 de Fratel, mostra sobre o dorso, 

incisos por abrasão, três curtos traços que devem representar armas de 

arremesso. 

Outras figuras deste período encontram-se isoladas, sobretudo nas 

estações do Cachão do Algarve e de Fratel. Nesta última, na rocha 211A, 

X.3. PERÍODO II OU ESTILIZADO ESTÁTICO (I,ICIAL E PLE,O) 

– CO,TI,UIDADE E MUDA,ÇA 
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corça em que o interior do corpo foi valorizado por forma circular, por 

certo representando algum pormenor do seu interior, deve sintetizar 

aspectos de práticas mágico-religiosas, também observados nas retículas, 

nas linhas da vida e nas linhas duplas que observamos tanto em animais 

deste período como do precedente.  

A abordagem dimensional revela acentuada diminuição no 

comprimento e altura entre os zoomorfos de estilo subnaturalista e os de 

estilo estilizado estático. De facto, observam-se comprimentos que pouco 

ultrapassam 0,60 m, em veado e cavalo da F 155, ambos de estilo 

subnaturalista antigo, mostrando o veado de CAL 60, ainda no mesmo 

estilo mas pertencendo à sua fase evolucionada, 0,56 m de comprimento. 

Veado da rocha CAL 59 e dois outros da F 155 atingem 0,50 m de 

comprimento ou dimensão algo superior, sendo menores algumas 

representações de estilo subnaturalista evolucionado, como os zoomorfos 

da rocha LB 37 e outro do Ocresa. 

No estilo estilizado estático não só se observa a redução das 

dimensões médias em relação ao período anterior, como aquelas se 

acentuam na sua fase, mais tardia ou plena. De facto, na fase inicial do 

estilo estilizado estático, cervídeo fêmea de CAL 25 oferece 0,43 m de 

comprimento, embora o caprino de F 155 alcance 0,37 m e dois 

zoomorfos do Alagadouro possuam 0,30 m de comprimento, enquanto 

um dos animais de CAL 04 mede 0,28 m. Para a fase plena do estilo 

estilizado estático as dimensões variam entre 0,50 m e 0,30 m na F 491, 

embora caprino de CVJ 11 apresente apenas 0,23 m de comprimento, 

tendência que se irá acentuar no período seguinte da evolução 

cronoestilística da arte do Vale do Tejo, o estilizado dinâmico, já 

plenamente neolítico e onde a grande maioria dos zoomorfos oferece 

comprimentos inferiores a 0,15 m. 

O veado de CAL 56, com o corpo atravessado pela linha da vida, 

exibindo, cravado no dorso, lança ou dardo barbelado, e a corça de F 453, 

mostrando representações de outras armas de arremesso sobre o corpo, 

constituem os mais antigos testemunhos, deste ciclo artístico, 

directamente relacionados com a actividade cinegética. 

Aquele aspecto suporta afinidades com o enorme cervo, 

subnaturalista, de Paredes, em Pontevedra, ou com o veado, do mesmo 

estilo, de Vale de Cabrões no Côa-Douro. Este, atingido por arma de 

arremesso, no ventre, tem a cabeça voltada para trás e a boca aberta, onde 

se observa a língua, registando o momento em que foi atingido (Baptista, 

1999, p. 139). 

Ainda no Vale do Côa, no sítio da Canada do Inferno (r 4), 

também se observa caprino, de estilo estilizado estático, com arma 

cravada no dorso (Baptista e Gomes, 1997, p. 268). 

Identificaram-se outras gravuras zoomórficas, tanto de estilo 

subnaturalista como estilizado estático, no Vale do Côa, algumas destas 

mostrando, tal qual as do Vale do Tejo, a linha da vida, duas das quais 

acima referidas, integrando cena de pré-acasalamento, reforçando a 

continuação entre a arte pleistocénica e a holocénica, que o Vale do Tejo 

tinha primeiramente demonstrado. 

Zoomorfos dispostos em duas linhas e formando bando, como se 

observa na rocha 491 de Fratel podem constituir símbolos do tempo 

cíclico (Gimbutas, 1989, p. 302) e acreditar-se que estimulariam as forças 

da Natureza. São os primórdios dos percursos rituais e das procissões que 

organizam os comportamentos relativos ao sagrado. Simbologia afim 

encontra-se, bem mais tarde, nas hierarquizadas representações de 

animais sacrificiais, as suovetaurilias. 

As gravuras atribuídas ao período II da evolução crono-estilística 

da arte do Vale do Tejo sobrepõem uma imagem do período 0, sendo 

sobrepostas por quatro, três e dezasseis figuras, respectivamente dos 

períodos III, V e VI, totalizando 24 relações estratigráficas verticais. 

 

485 



 

 

 

São Simão

Cachão do Algarve

Fratel 

Chão da Velha Montante

Chão da Velha 

Total 

% 

 

A descoberta de restos de acampamentos, contendo indústrias 

líticas epipaleolíticas, nos arredores de Vila Velha de Rodão, não longe 

dos arqueossítios com gravuras daquela idade, confirma, em termos de

testemunhos da cultura material, o estabelecimento de comunidades 

humanas em tal período histórico

do rio Tejo

Termina

um novo capítulo na marcha da H

atitude perante a Natureza

produção, suportada pela domesticação de animais e de plantas.
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Período II – Relações estratigráficas verticais 

P 0 P I  P III P IV 

São Simão - -  - - 

Cachão do Algarve - -  - - 

1 -  3 - 

Chão da Velha Montante - -  1 - 

Chão da Velha Jusante - -  - - 

1 0  4 0 

4 -  16 - 

Período II – Relações estratigráficas verticais (24

A descoberta de restos de acampamentos, contendo indústrias 

líticas epipaleolíticas, nos arredores de Vila Velha de Rodão, não longe 

dos arqueossítios com gravuras daquela idade, confirma, em termos de

testemunhos da cultura material, o estabelecimento de comunidades 

humanas em tal período histórico, que não seriam indiferentes à presença 

do rio Tejo. 

Terminado o tempo dos caçadores, arcaicos e evoluídos, inicia

um novo capítulo na marcha da Humanidade, caracterizado por nova 

atitude perante a Natureza e o Sagrado, conduzindo à economia de 

produção, suportada pela domesticação de animais e de plantas.

P 0
1

4%

P III
4

17%

P VI
16

67%

 
verticais (24). 

P V P VI total 

- 4 4 

1 2 3 

2 9 15 

- - 1 

- 1 1 

3 16 24 

13 67 100 

verticais (24). 

A descoberta de restos de acampamentos, contendo indústrias 

líticas epipaleolíticas, nos arredores de Vila Velha de Rodão, não longe 

dos arqueossítios com gravuras daquela idade, confirma, em termos de 

testemunhos da cultura material, o estabelecimento de comunidades 

, que não seriam indiferentes à presença 

do o tempo dos caçadores, arcaicos e evoluídos, inicia-se 

umanidade, caracterizado por nova 

, conduzindo à economia de 

produção, suportada pela domesticação de animais e de plantas. 
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Aos animais, do período estilizado estático, da rocha 491 de Fratel 

sobrepõem-se, claramente, outros também cervídeos, mas de menores 

dimensões, com os corpos representados em volume e preenchidos por 

picotagem indirecta, mostrando negativos pequenos e pouco profundos. 

Eles correm em direcção oblíqua aos anteriores, com outro sentido 

compositivo, mostrando verdadeiro sopro de vitalidade e de movimento 

impressionista. Estas figuras, quase sempre de pequenas dimensões e de 

realização cuidada, muitas delas representadas em perspectiva e 

simulando movimento, recordam as dinâmicas composições das pinturas 

levantinas e encontram estreitos paralelos em outras de alguns dólmenes 

decorados da Beira Alta (Juncais, Lubagueira, Arquinha da Moura) onde, 

lado a lado, participam antropomorfos e animais, constituindo 

composições e cenas, sempre bem integradas nas dimensões das rochas 

que lhes servem de suporte. 

Este novo período, que denominámos estilizado dinâmico, pode 

ser atribuído a fase plena do Neolítico e parece traduzir ou constituir a 

expressão de mitos, identificando-se, supostamente, actividades 

cinegéticas, entre outras, de carácter marcadamente religioso, tal como 

fauna variada que inclui cães, auroques, equídeos, veados, corços, cabras, 

javalis, lobos, raposas, aves, répteis e até peixes. 

Algumas figuras surgem isoladas, ao centro das superfícies ou, 

por vezes, como que escondidas, na orla de grandes rochas, mais 

parecendo que surgem, como que por encanto, da paisagem envolvente. 

Neste período procuraram-se suportes mais próximos do rio e, 

especialmente, locais na confluência de linhas de água ou junto a 

cachões, onde as águas são mais movimentadas. 

Na rocha 175 de Fratel família, de cervídeos, constituída por três 

elementos, é perseguida por dois homens e um cão, enquanto 

antropomorfo, como armação de caprino, parece presidir à cena. Um 

outro caprino, de estilo e realização idêntica, encontra-se representado em 

rocha situada a poucos metros daquelas figuras, sendo acossado por cão 

ou lobo. Também cão persegue veado na rocha 491 de Fratel. 

Em outra cena, na rocha 60 do Alagadouro, ainda tendo 

possivelmente como tema a caça, mas gravada em superfície vertical, 

aspecto raro no Vale do Tejo, observam-se dois belos cervídeos, 

ocupando um extremo da composição junto ao bordo do suporte, 

voltados para o seu interior. Separado cerca de 0,50 m e encoberto, por 

denso conjunto de fendas e fissuras verticais, descobrimos antropomorfo, 

o possível caçador, que espreita os animais situados no outro extremo da 

rocha. 

Segundo tentámos demonstrar no capítulo anterior, as cenas com 

aparente carácter cinegético, podem corresponder a mito-histórias, 

relacionadas com discurso metafórico, conotado com a morte e a vida, 

com a luta entre duas situações antagónicas, onde a transgressão de matar 

enforma sacrifício que conduz à imortalidade, ao renascimento ou à 

ressurreição. 

Não esqueçamos que nas civilizações do tipo agrário, a morte da 

vítima teve papel fundamental no ritual, constituindo tal sacrifício o 

preço máximo a pagar pelo bem-estar comum. Todavia, M. Eliade (1976, 

p. 399) ao abordar o significado da caça ao veado, esteando-se não só no 

complexo simbolismo conotado com aquele animal, tido como 

paradigma do renascimento, como com o da sua própria morte, aspectos 

X.4. PERÍODO III OU ESTILIZADO DI,ÂMICO – A RE,OVAÇÃO 

ICO,OGRÁFICA 
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que se podem estender aos caprinos, escreveu: “(…) a perseguição de um 

veado conduz o herói ao outro mundo, ou a um mundo feérico e mágico 

onde, finalmente, o caçador encontra o Cristo, ou o Boddhisattva, etc…”. 

E o legendário nacional conta com o milagre concedido por Nossa 

Senhora a D. Fuas Roupinho, ao salvá-lo de despenhamento mortal 

quando, a cavalo, desenfreadamente perseguia veado nas falésias da 

Nazaré. 

A caça, em quase todos os continentes e latitudes é uma “fonte de 

expressão masculina” (Anati, 1960, p. 134), que em muito ultrapassa o 

seu valor económico e simboliza formas de dominação social, 

representada em relação à Natureza e ao Caos a que ela corresponde. 

Neste diversificado período da Arte do Tejo reconhecemos outras 

associações de carácter descritivo, repetindo-se as composições entre 

animais, machos e fêmeas, designadamente os pré-acasalamentos 

(Alagadouro 64, Chão da Velha 3, Cachão do Algarve 69). Na rocha 451 

de Fratel, hoje no Museu Tavares de Proença Júnior em Castelo Branco, 

observa-se pré-acasalamento entre lobos, como que presidido por 

personagem antropomórfica. 

Cena de estilo dinâmico, representada sobre a rocha 158 de São 

Simão, é especialmente significativa, para a compreensão deste ciclo 

artístico, como manifestação religiosa. Ela mostra personagem 

antropomórfico, nu e itifálico, sustendo, com os braços erguidos ao alto, 

veado morto. Não se trata, em termos de significado, de episódio de caça, 

não só pela maneira de como se apresenta o antropomorfo, como por 

encontrarmos, em Fratel e em Ficalho, personagens semelhantes, embora 

uma delas de estilo algo mais esquemático, que sustêm, com atitudes 

idênticas, figuras solares (F 136; F 126A; FIC 121). O veado morto, com 

armação circular e radiada pelos galhos, foi substituído por soliforme, 

presenciando-se comportamentos semelhantes, embora notando-se 

evolução formal, no sentido da simplificação, mas que se devem conotar 

com diferentes expressões religiosas, uma ainda plenamente ligada às 

sociedades de caçadores, ou àquilo que elas ainda representavam, e outro 

ligado às sociedades produtoras tardo-neolíticas, mas correspondendo ao 

mesmo conceito. Este estaria baseado em religião centrada em culto solar 

que atinge a zona centro-oeste da Península Ibérica nos finais do 

Neolítico. Estes exemplos, de entidades hierofantes, porque ligadas à 

concessão da imortalidade solar, constatam importante momento de 

mudança religiosa e dos conceitos que a inspiram, assim como da 

alteração de estilo artístico, na fronteira de uma nova época histórica que 

se avizinha. 

A cena da rocha 158 de São Simão bem pode representar a vitória 

de uma poderosa divindade antropomórfica masculina, ostensivamente 

itifálica, na luta com entidade ou divindade da noite, representada pelo 

veado morto, cuja armação figurada com aspecto soliforme sublinha a 

total subjugação das trevas nocturnas. Um sardão, situado próximo, pode 

sublinhar a presença das forças ctonianas. E é com as sociedades 

neolíticas que surge o exacerbamento do sexo masculino, como símbolo 

incontornável da virilidade, e esta de poder. 

Figuras antropomorfas itifálicas, possuindo grandes dimensões 

em relação às restantes deste período, situadas em dois locais bem 

visíveis, com os braços abertos ao nível dos ombros, das rochas 91 e 2061 

de São Simão, 63 do Cachão do Algarve, 139 e 190 de Fratel ou 8 de 

Chão da Velha Jusante, constituem testemunhos impressionantes da 

presença da actividade religiosa relacionada com o rio e da sua possível 

divinização. Consideramos não ser improvável que representem 

divindade conotada com o Tejo. 

Algumas daquelas, que demonstram hierarquia e carácter 

protector, dado serem maiores e acolherem sob os braços antropomorfos 

de menores dimensões, podem considerar-se demiúrgicas. 

Os três primeiros períodos da Arte do Tejo constituídos, 

sobretudo, por figuras zoomórficas, enformam sucessão crono-estilística 

também reconhecida no Noroeste Peninsular e no Levante. 
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A fauna representada indica

climáticas e ambientais, mantendo

bosque, representado por ve

mais baixas, percorridos por cavalos e auroques

ralo nas zonas altas e pedregosas

Não se observou, em qualquer 

significativa, de ideogramas 

antropomorfos e cães, do período III, apresentem sempre formas mais 

sintéticas que os zoomorfos, aspecto que se deve à concepção do mundo 

doméstico e também presente entre outros ciclos artísticos 

peninsulares. 

As armas surgidas timidamente no período II passaram a ter larga 

representação no presente período

As gravuras do período III da arte do Tejo mostram 48 relações 

estratigráficas verticais com imagens de outros 

seis arqueossítios taganos. 

 

Período III – Relações estratigráficas verticais (93).
 

P VI
48

52%

A fauna representada indica não ter havido grandes alterações 

climáticas e ambientais, mantendo-se recobrimento vegetal do tipo 

bosque, representado por veados e ursos, talvez alguns prados em zonas 

mais baixas, percorridos por cavalos e auroques, tal como manto arbóreo 

lo nas zonas altas e pedregosas, onde se refugiariam os caprinos. 

observou, em qualquer daqueles períodos, a presença, 

ideogramas ou de formas esquemáticas, embora 

antropomorfos e cães, do período III, apresentem sempre formas mais 

sintéticas que os zoomorfos, aspecto que se deve à concepção do mundo 

doméstico e também presente entre outros ciclos artísticos holocénicos 

As armas surgidas timidamente no período II passaram a ter larga 

representação no presente período, diversificando-se. 

As gravuras do período III da arte do Tejo mostram 48 relações 

estratigráficas verticais com imagens de outros períodos, detectadas em 

 

Relações estratigráficas verticais (93). 

P I
1

1%

P II
4

4%

P IV
24

26%

P V
16

17%

 

Aquelas sobrepõem uma figura do período I e quatro do período 

II, sendo sobrepostas por 29, 16 e 48, respectivamente dos períodos IV,  

V e VI. 

Neste período, o Homem mostrou maior consciência de si 

próprio, tornando-se protagonista ou fazendo

circunstâncias idênticas às dos animais, em cenas de carácter 

aparentemente venatório ou que registam rituais, em alguns casos à 

mesma escala que aqueles, detectando-se

sua religiosidade. Esta surge através de antropomorfos, por certo 

representações de divindades, conceptualizadas à sua imagem, 

colocando-se no centro do Universo. E. Anati (2002, p. 98) recorda que 

“O tema central da arte das sociedades de 

Homem e as entidades míticas que se lhe assemelham

o antropomorfismo será dominante no pensamento 

civilizações ocidentais. 

 

 

 P I P II 

São Simão - - 

Alagadouro - - 

Lomba da Barca - - 

Cachão do Algarve - - 

Fratel 1 3 

Chão da Velha Montante - 1 

Total 1 4 

% 1 4 

Período III – Relações estratigráficas verticais (93).

 

 

 

  

Aquelas sobrepõem uma figura do período I e quatro do período 

II, sendo sobrepostas por 29, 16 e 48, respectivamente dos períodos IV,  

período, o Homem mostrou maior consciência de si 

se protagonista ou fazendo-se figurar em 

circunstâncias idênticas às dos animais, em cenas de carácter 

aparentemente venatório ou que registam rituais, em alguns casos à 

se a evidência, clara e directa, da 

sua religiosidade. Esta surge através de antropomorfos, por certo 

representações de divindades, conceptualizadas à sua imagem, 

se no centro do Universo. E. Anati (2002, p. 98) recorda que 

O tema central da arte das sociedades de economia complexa é o 

omem e as entidades míticas que se lhe assemelham”. A partir de então 

será dominante no pensamento religioso das 

 P IV P V P VI total 

 13 9 12 34 

 - - 4 4 

 1 - 2 3 

 1 2 8 11 

 9 4 20 37 

 - 1 2 4 

 24 16 48 93 

 26 17 52 100 

estratigráficas verticais (93). 
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Uma nova e completa renovação iconográfica da Arte do Tejo 

acompanha a disseminação dos influxos culturais devidos à presença das 

primeiras comunidades metalurgistas no Sul e Sudoeste Peninsular. 

Constituindo as origens da “calcolitização” problemática ainda 

controversa, não se levantam dúvidas sobre a existência da metalurgia do 

cobre no Próximo Oriente, em tempos muito anteriores aos que tal 

tecnologia foi usada na Península Ibérica, encontrando-se por determinar, 

de modo satisfatório, como se processou a sua difusão e quais foram os 

seus protagonistas. Todavia, a partir dos finais do IV milénio a.C. e 

durante o milénio seguinte, podem-se detectar processos técnicos e 

aspectos socioeconómicos, tal como religiosos, que encontram estreitos 

paralelos em culturas contemporâneas, tanto do Mediterrâneo Oriental 

como da Região Cárpato-Danubiana. Em termos artísticos assistimos a 

acentuado sentido da esquematização, tendo sido reduzidas às formas 

essenciais, tanto as figuras antropomorfas como zoomorfas, privando-as 

de características individualizantes e notando-se, por outro lado, a 

adopção de simbologia geometrizante, utilizada repetidamente e, até 

então, desconhecida ou pouco utilizada. 

As raras cenas descobertas perdem não só o sentido cenográfico 

das composições do período anterior, como as figuras são despojadas de 

perspectiva, da sensação de volume e de movimento. A maioria das 

gravuras encontra-se, no geral, isoladas ou em pequenos grupos de, 

apenas, dois ou três elementos, mais aparentando serem a associação de 

signos, esquecido o sentido realista das formas, para se reduzirem à 

representação sintética, mas precisa, de ideias ou de conceitos.  

No imaginário deste período destacam-se os antropomorfos, 

registando-se numerosas variantes morfológicas, como as diferentes 

formas de ancoriformes, ramiformes, tridentes, bitriangulares, com o 

aspecto de φ ou de π, etc…, mas também os idoliformes, as faces 

oculadas, tal como grande diversidade de símbolos e de imagens 

geométricas, círculos, soliformes, escutiformes, ziguezagues, reticulados, 

etc… Os zoomorfos encontram-se figurados através dos pectiformes, dos 

bucrânios e das serpentes, conhecendo-se figurações de artefactos, como 

báculos, foices, machados, arcos, tal como de punhal e de adaga 

metálicos. Estes motivos, quase sempre incisos com negativos largos e 

profundos, aproveitam superfícies bem visíveis, notando-se a preferência 

por rochas distanciadas das margens do rio. 

Pertencem a este mesmo período, numerosos pequenos santuários 

contendo arte esquemática, gravada ou pintada, ao ar livre ou em abrigos, 

que denunciam grande difusão e importância das práticas sócio-

religiosas. É neste contexto que se irá desenvolver a esquematização e a 

estilização dos seres vivos e das divindades antropomórficas, como dos 

zoomorfos, que, conforme alguém escreveu, trata-se de atitude que, na 

arte universal, sugere sempre espiritualidade. O esquematismo figurativo, 

em diversas sociedades etnográficas, representa o lado espiritual dos 

seres vivos. 

Uma das cenas, que atribuímos aos inícios do período meridional, 

localiza-se na rocha 72 de Fratel e exibe grupo de seis antropomorfos, 

alguns fálicos e oculados, constituindo possivelmente três pares, 

acompanhados de quadrúpede, que classificámos como cão e, por outro 

antropomorfo, semelhantes aos anteriores mas ligeiramente afastado para 

X.5. PERÍODO IV OU MERIDIO,AL – SÍ,TESE FIGURATIVA E 

SOLARIZAÇÃO RELIGIOSA 
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a direita do observador, no sentido do qual caminha um segundo cão. É 

possível que se trate de mito-história, conotada com a fecundidade e 

relacionada com aqueles primeiros companheiros do Homem. 

Identificámos, neste período da Arte do Tejo, alguns bucrânios ou 

corniformes (estilizações de bovídeos ou dos seus prótomos), isolados ou 

a par, conforme acontece nas rochas 107 e 1133C de Fratel, pressupondo 

a domesticação e a sua utilização como animais de tracção, atrelados a 

carros ou a arados, dos bovídeos que representam os inícios da 

agricultura intensiva e em extensão, integrada na chamada Revolução dos 

Produtos Secundários.  

Os soliformes constituem os símbolos mais característicos deste 

período, associando-se, sob a forma radiada, de círculo com ponto central 

ou de círculo simples a numerosas figuras antropomórficas esquemáticas. 

Por vezes, apresentam-se em pares, como se tratasse de grandes olhos de 

super-divindade e, do mesmo modo, aparecem em muitos artefactos com 

função religiosa dos últimos tempos do Neolítico Final e do Calcolítico 

do Sul da Península Ibérica. 

Nos inícios da passada centúria, J. Déchelette (1909, p. 3) 

defendeu que os povos primitivos europeus “(…) foram ferverosos 

adoradores do Sol, princípio da vida e fonte de fecundidade”, certamente 

esteado na imensa informação etnográfica já então disponível. 

Hierofanias solares são conhecidas em todos os Continentes, 

sendo aquela estrela o “olho de Deus” ou do Céu, para pigmeus, 

bosquímanos e samoiedos (Eliade, 1975, pp. 115, 116). A orientação 

dirigida para nascente das entradas da grande maioria das sepulturas 

megalíticas, tal como dos eixos principais dos cromeleques seus 

contemporâneos, evidencia muito antigas actividades mágico-religiosas, 

ligadas com o Sol ou, mesmo, culto solar. 

Em São Simão e Fratel, respectivamente nas rochas 168 e 129B, 

gravuras de forma estelar contêm antropomorfos heliocéfalos, união que 

se observa em duas outras imagens de São Simão (SS 168E.2, 4 e           

SS 134.1, 3). Estas hibridizações traduzem a solarização dos seres 

supremos (Eliade, 1977, pp. 164, 165), aspecto que espelha o culminar da 

acção progressiva, com antecedentes nas divindades antropomórficas que 

representam sóis com braços erguidos, do período artístico tagano 

precedente. 

Reforçando a ligação dos símbolos solares com complexa 

superstrutura sagrada, mas dominada por hierogamia solar, descobrimos, 

em gravuras de São Simão (SS 158) e de Fratel (F 147), sóis cujos raios 

oferecem as extremidades arqueadas ou em forma de báculo; artefacto, 

de multiplices significados, que reconhecemos representado em outras 

rochas deste período, encontrando-se associado à figura antropomórfica 

que ergue Sol, no painel 12 de Ficalho, como ao soliformes da rocha 77 

de Fratel. 

As manifestações, religiosas e iconográficas mencionadas 

possuem largos paralelos na arte rupestre e móvel, tanto na fase 

evolucionada da cultura megalítica alto-alentejana, como das etapas 

calcolíticas da área meriodional da Península Ibérica. Assim, as 

decorações de alguns monumentos megalíticos, como a que apresenta um 

dos menires do cromeleque dos Almendres (Évora) (junto ao topo do 

qual se observam grupos de círculos donde partem bandas de linhas 

ondulantes, tal como na rocha 12 de Fratel), do menir de Vale-de-Rodrigo 

(decorado com círculos e serpentiformes) e da Bulhoa (o mais 

extraordinário menir decorado da Europa, com esplendorosos sóis, em 

ambas faces, envolvidos por faixas onduladas em relevo que, na parte 

inferior de um dos lados, rodeiam a figuração de báculo) ou do dólmen 

de falsa-cúpula de Granja de Toniñuelo (com as suas decorações solares, 

de ondulados e idoliformes), integram, claramente, este período artístico, 

ajudando-nos a compreendê-lo e enquadrando culturalmente o que, no 

Alto-Alentejo e na Beira Baixa, constituirá mundo de transição: o 

encontro, nos finais do IV milénio a.C., da cultura megalítica tradicional, 
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de inspiração atlântica, com as inovações vindas do Sul com a 

calcolitização. 

Aqueles estímulos provocaram renovações de ordem religiosa e, 

consequentemente, artística, fazendo incluir novas simbologias nas 

estruturas iconográficas conhecidas, conforme demonstram algumas 

placas decoradas de xisto ardosiano, comuns nos monumentos funerários 

no Neolítico alentejano e certas formas cerâmicas, que passam a incluir a 

simbologia dos grandes olhos, que tudo vêem, antropomorfizando-as, a 

par de decorações com motivos bitriangulares; atributos do culto da 

grande deusa-mãe, mediterrânica, da fecundidade e da abundância. 

Ilustram exemplarmente este processo, no que respeita à arte 

móvel, duas placas de xisto exumadas na necrópole em gruta conhecida 

como Lapa do Bugio (Sesimbra). Um deles mostra face com olhos 

solares e quatro antropomorfos de corpo bitriangular e cabeça triangular, 

enquanto a outra oferece, ao centro de uma das faces, cartela onde se 

inscreveu antropomorfo semelhante aos antes referidos, embora com 

braços, terminando em mãos, aspecto que V. Gonçalves (1970, pp. 413, 

414) interpretou como representando a deusa-mãe e o jovem deus, em 

um caso com desdobramento, no que seguiu de perto ideias de E. O. 

James (1960, pp. 255-260) relativas ao desempenho de divindades 

femininas próximo-orientais e egípcias.  

Foi no seio das sociedades agrárias que se relacionou a fertilidade 

do solo com a capacidade reprodutora da mulher, desenvolvendo-se 

simbolismo ligado aos mistérios do nascimento, morte e renovação 

cíclica da vida (Gimbutas, 1989, p. 141). 

Provocado pelo progresso dos contactos acima mencionados, 

assistiu-se a surto de desenvolvimento da dinâmica própria das 

populações do Neolítico na zona do santuário rupestre tagano. Todavia, 

observa-se propagação de fortíssima componente, material e cultural 

calcolítica que determinará corte profundo em todo o tecido ideológico e, 

igualmente, se irá reflectir na criação artística, afastando-se esta dos  

 

 

 

 

 

aspectos formais anteriores e correspondendo à transformação da 

superstrutura sagrada. Assiste-se, naquele contexto, a aspectos de 

declarada intransigência religiosa, como atestam as sobreposições e 

destruições de algumas figuras dos anteriores períodos da Arte do Tejo, 

que encontra paralelo na anulação sistemática de outros santuários (como 

o do Escoural e de alguns cromeleques e menires alentejanos que temos 

vindo a escavar), assim como na difusão de enorme quantidade de 

artefactos com carácter mágico-religioso, condizendo com programas 

reformadores próprios de modelos autoritários, baseados em estrutura 

social complexa e a que corresponde vida profundamente ritualizada. 

Placas de xisto, com decoração antropomórfica. Lapa do Bugio (Sesimbra) (seg. J. L. Cardoso, 
1992, ests 19-2 e 46-8). 
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A arquitectura civil e militar desta época, mostra fortificaçãos 

elaboradas, que usam modelos importados e repetitivos, assim como 

novas técnicas construtivas, estando, pela primeira vez, patentes sérias 

preocupações defensivas e um sedentarismo efectivo, já que os povoados 

do Neolítico Final da zona se encontram geralmente instalados sobre 

cerros pouco elevados ou em encostas de declive suave, voltadas a sul, 

sem defesas naturais ou artificais e desprovidos de estruturas de 

habitação perenes. Estes revelam, possivelmente, ocupações temporárias, 

próprias de populações seminómadas, cuja economia se baseava, 

sobretudo na pastorícia e na pequena agricultura. 

São as falanges, os cilíndros de calcário, os pesos de barro e os 

vasos dcorados com olhos solares, dos povoados calcolíticos (Escoural, 

Vila Nova de São Pedro, Corte de João Marques, Santa Justa, Los 

Millares) e das tholoi (Monte do Outeiro, Valencina) que melhor ilustram 

a cultura material e a actividade religiosa desta época. Povoados 

calcolíticos descobertos perto das estações rupestres, de Chão da Velha, 

Fratel e São Simão, ajudam a integrar este período da Arte do Vale do 

Tejo, e aos quais não devem ser estranhos a existência de jazigos de 

cobre a norte das Portas de Ródão. Também o achado de cerâmica com 

decoração simbólica, de tipo meridional, num povoado perto de Castelo 

Branco (Cabeço da Pelada) e de cerâmica pontilhada, no dólmen da 

Granja de São Pedro (Idanha-a-Nova), corroboram este modelo e as 

influências culturais detectadas. 

Uma das inovações religiosas deste período respeita ao 

aparecimento de gravuras idoliformes, ou esteliformes, de carácter 

antropomórfico, onde a divindade feminina se humaniza, e da 

representação de faces oculadas muito frustes.  

As faces oculadas constituem outras interessantes manifestações 

conotadas com a representação da divindade, ou de divindades, com 

definição antropomórfica. Conhecendo-se exemplar em São Simão que 

aproveita como olhos duas covinhas naturais da rocha, enquanto outra, 

gravada num suporte subvertical, está acompanhada, na parte inferior, 

por dois círculos, indicando os seios, que a feminizam, sem 

ambiguidades, atribuindo-lhe as características e o sentido próprio das 

composições estelares. 

Este quarto período, da evolução artística da Arte do Tejo, 

ofereceu ainda muitas outras figuras, designadamente antropomorfos 

esquemáticos, aos pares ou isolados, um deles segurando o que parece ser 

um arco (Alagadouro 39) e outro uma foice ou báculo (São Simão 130). 

Os abundantes pares de antropomorfos devem reflectir a continuação dos 

cultos de fecundidade ligados ao rio. 

Também se conhece bom número de idoliformes, com paralelos 

nos contextos materiais tardo-neolíticos e calcolíticos. 

Nas pinturas esquemáticas do ciclo do Sudoeste, infelizmente 

ainda carecido de sistematização, identificamos a maior quantidade de 

paralelos para o período meriodional da Arte do Tejo, já que no Levante e 

Noroeste os exemplos de arte esquemática são, particularmente, escassos. 

Não esqueçamos, contudo, que a área de dispersão das pinturas 

esquemáticas, bem representadas na Bacia do Guadiana e na Serra 

Morena, alcança zonas setentrionais e interiores da Península, 

englobando os abrigos da Serra dos Gaivões (Arronches), assim como os 

da região de Cáceres, bem próximos do Vale do Tejo. Rochas decoradas, 

com motivos esquemáticos, e povoados calcolíticos fortificados, 

descobertos nas margens do Guadiana, ou dos seus afluentes, vêm não só 

estreitar as ligações deste período artístico com o mundo das pinturas 

esquemáticas do SO, como indicam a possibilidade daquele rio ter sido 

uma via de penetração das sociedades das Idade do Cobre ou, pelo 

menos, uma rota alternativa à do Tejo onde, aliás, junto ao seu curso 

inferior existem numerosos povoados daquela idade.  

As sociedades calcolíticas do Centro e Sul de Portugal mostram 

fortes indícios de estratificação social e organização hierárquica, pelo que 

o poder, muito possivelmente de carácter teocrático, seria detido por 
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p. 470). 
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pequeno segmento. Em diferentes sociedades, o poder teocrático oferece

alternativa, mais coerente que a coesão militar e política (Webster, 1975, 

 

São nove as relações estratigráficas verticais 

fase A do período IV e as da fase B do mesmo período. No entanto, 

reconhecem-se 154 relações estratigráficas verticais com figuras do 

período IV-A. Estas sobrepõem, respectivamente, três e 

períodos I e III, sendo sobrepostas por 37 do período V e 

período VI. 

 

 

Período IV – Relações estratigráficas verticais (16
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ões estratigráficas verticais (163). 
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P I P II  P IV-B P V P VI 

1 12  3 9 17 

- -  - 1 - 

- 1  - 2 4 

- 1  - 9 12 

2 9  5 10 35 

 - -  - - 3 

Chão da Velha Montante - -  - - 1 

 - -  - 5 - 

- 3  1 - 15 

- -  - 1 1 

3 26  9 37 88 

2 16  5,5 22,5 54 

V – Relações estratigráficas verticais (163). 
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Uma nova onda simbólica, cuja inspiração parece encontrar-se nas águas 

oceânicas e de que as decorações dos monumentos megalíticos da 

Bretanha (Gravinis, Petit Mont) ou da Irlanda (Loughcrew, New Grange, 

Bryn Cili Ddu) bem ilustram, irá difundir-se em áreas onde se farão sentir 

as influências culturais da denominada Idade do Bronze Atlântica, 

ligando-se principalmente à intensa exploração e comércio de metais não 

ferrosos (estanho, cobre, prata e ouro). 

Aquele reportório, enformará o período V, ou atlântico, da arte do 

Vale do Tejo, recuperando muitos aspectos iconográficos do período 

anterior e da arte megalítica ibérica, da fachada atlântica, que lhe 

serviram de modelo. Ele foi divulgado, num mesmo grande momento 

histórico, mostrando a concepção semelhante a várias latitudes; desde a 

Escandinávia, Ilhas Britânicas e Irlanda, à Galiza e Centro de Portugal, 

mas talvez ainda ao Norte de África e às Canárias.  

Grandes espirais, grupos de enormes círculos concêntricos, como 

alvos, solitários ou associados entre si, meandriformes, escutiformes e 

serpentiformes, ocupam superfícies de diferentes dimensões e em alguns 

casos sobrepõem ou envolvem as figuras dos períodos precedentes, 

constituindo forte unidade temática e ocupando, extensivamente, certas 

rochas. 

As espirais, forma que muito desperta a atenção humana, foram 

associadas a pares de antropomorfos esquemáticos do período anterior 

(rochas 155 e 175 de Fratel), como acontecia em relação à figura do Sol, 

revelando, talvez, idêntica motivação religiosa. Outras sobrepõem-se ou 

associam-se a figuras antropomórficas isoladas e a zoomorfos, de todos 

os períodos anteriores, manifestando a clara intenção de as integrarem em 

novas estruturas significantes; aquilo que em termos religiosos poderia 

ser interpretado como acção sacralizadora. Na rocha 116 de Fratel espiral 

justapõe-se a soliforme e outras, nas rochas 72 e 175 daquele mesmo 

arqueossítio sobrepõem-se às cenas que ali se desenrolam. Também se 

observam círculos concêntricos e espirais, algumas ligadas entre si, 

sobrepondo-se a animais, subnaturalistas e estilizados-estáticos, da rocha 

155 de Fratel. Igualmente, a armação de grande veado arcaico do Cachão 

do Algarve foi sobreposta por espiral. 

A rocha 129 de Fratel patenteia uma das composições mais 

representativas deste período, exibindo, como figuras centrais, duas 

enormes espirais, uma contendo meandro no interior, rodeada por três 

pares de grandes serpentiformes, por conjuntos de círculos concêntricos e 

duas curiosas figuras antropomórficas em forma de φ, uma delas dupla.  

A associação de grande espiral a meandriforme repete-se nas 

gravuras do Monte de Eiró (Marco de Canavezes), na arte megalítica da 

Irlanda e nas Canárias, sendo os restantes motivos deste período muito 

recorrentes no ciclo artístico Galaico-Português do Noroeste. 

Reconheceram-se outros meandros, nas rochas 37 da Lomba da 

Barca, 491 e 162 de Fratel, onde parecem constituir figuras isoladas. Uma 

grande espiral, com o interior meandriforme, foi gravada em superfície 

sub-vertical da rocha 42 de Fratel, bem junto ao rio. Nas rochas 27-29 e 

68 do Cachão do Algarve existem grupos de enormes círculos 

concêntricos e estes sobrepõem-se a sóis na rocha 132 de Fratel. 

As representações de armas metálicas constituem importante 

inovação iconográfica que surge estreitamente ligada às figuras 

antropomórficas ou a idoliformes, já conhecidos no período anterior. Em 

X.6. PERÍODO V OU ATLÂ,TICO – A ARTE DOS METALUR-
GISTAS 

495 



 

Fratel, na rocha 72, encontra

relacionada com idoliforme rectangular, muito esquemático e 

incompleto. Nesta mesma estação detectámos, na rocha 39,

estelar contendo 

A rocha 68 de São
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Fratel, na rocha 72, encontra-se imagem de alabarda encabada

relacionada com idoliforme rectangular, muito esquemático e 

incompleto. Nesta mesma estação detectámos, na rocha 39,

estelar contendo representação de outra alabarda. 

A rocha 68 de São Simão oferece figura antropomórfica 

esquemática, com os braços erguidos, segurando machado, representado 

a escala bem maior, e reproduzindo modelo de bronze com encabamento 

 ou tubular. Sob o antropomorfo e o machado identificam

serpentes que parecem brotar da água que ali chega frequentemente, 

que as forças telúricas por elas representadas fos

pela presença da arma. 

As armas metálicas encontram-se ligadas à caracterização social 

e, por certo, religiosa dos personagens a que estão associada

esqueçamos que elas foram responsáveis por profundas alterações, 

provocando reformulação do tecido social, então hierarquizado, baseado

ampla diversificação das actividades produtivas, principalmente 

consequência da maior especialização da metalurgia e das relações 

comerciais por ela desenvolvidas, como nas relações de domínio sobre os 

meios de produção. 

Contrariamente ao que acontecia no período estilizado dinâmico, 

em que se reconheceram representações de grandes personagens 

antropomórficas, que podemos interpretar como divindades, ou no 

período meridional, onde surgiram os pares de olhos solares da grande 

mãe de origem mediterrânea, as genealogias com ela relacionada e 

os idoliformes, no período atlântico, tal como havia chamado a atenção 

M. Eliade (1982, p. 384) aqueles deuses supremos perde

e foram substituídos por divindades mais dinâmicas e mais familiares

os deuses da tormenta e da fecundidade, demiurgos 

ameaçadores, desenvolvendo-se o culto dos antepassados, talvez 

representados através de formas que classificámos como esteliformes

alabarda encabada, talvez 

relacionada com idoliforme rectangular, muito esquemático e 

incompleto. Nesta mesma estação detectámos, na rocha 39, clara imagem 

Simão oferece figura antropomórfica 

esquemática, com os braços erguidos, segurando machado, representado 

a escala bem maior, e reproduzindo modelo de bronze com encabamento 

Sob o antropomorfo e o machado identificam-se 

arecem brotar da água que ali chega frequentemente, 

s representadas fossem estimuladas 

ligadas à caracterização social 

estão associadas. Não 

responsáveis por profundas alterações, 

hierarquizado, baseado 

ampla diversificação das actividades produtivas, principalmente em 

alização da metalurgia e das relações 

, como nas relações de domínio sobre os 

período estilizado dinâmico, 

em que se reconheceram representações de grandes personagens 

antropomórficas, que podemos interpretar como divindades, ou no 

período meridional, onde surgiram os pares de olhos solares da grande 

a, as genealogias com ela relacionada e 

os idoliformes, no período atlântico, tal como havia chamado a atenção 

M. Eliade (1982, p. 384) aqueles deuses supremos perderam actualidade 

e foram substituídos por divindades mais dinâmicas e mais familiares, 

demiurgos armados e 

ntepassados, talvez 

formas que classificámos como esteliformes. 

Identificámos 169 relações estratigráficas envolvendo as imagens

atribuídas ao período V da arte do Tejo.

Daquelas, oito relacionam figuras de duas fases do período V 

(uma do Cachão do Algarve e sete de Fratel).

As gravuras do período V sobrepõem sete, duas, dez e vinte e 

quatro, respectivamente dos períodos I, II, III

92 figuras do período VI. É relevante o número de sobreposições entre 

ideogramas do período V e animais subnaturalistas do período I.

Período V
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Período V
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Identificámos 169 relações estratigráficas envolvendo as imagens

atribuídas ao período V da arte do Tejo. 

Daquelas, oito relacionam figuras de duas fases do período V 

(uma do Cachão do Algarve e sete de Fratel). 

As gravuras do período V sobrepõem sete, duas, dez e vinte e 

quatro, respectivamente dos períodos I, II, III, IV, sendo sobrepostas por 

92 figuras do período VI. É relevante o número de sobreposições entre 

ideogramas do período V e animais subnaturalistas do período I. 

Período V – Relações estratigráficas verticais (161). 
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Período V – Relações estratigráficas verticais (161). 
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Daquelas, oito relacionam figuras de duas fases do período V 

As gravuras do período V sobrepõem sete, duas, dez e vinte e 
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92 figuras do período VI. É relevante o número de sobreposições entre 
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O último período artístico do ciclo tagano é dominado por grande 

quantidade de círculos e de ovais, acompanhados por outros ideogramas 

muito simples, como por alguns pictogramas. Os círculos sobrepõem-se, 

quase em todas as rochas, às gravuras precedentes, encontrando-se 

isolados, aos pares, ou formando grupos e séries, alguns alinhados, 

cercando figuras anteriores, ou unidos por gravações que também 

rodeiam, por vezes, certos sectores das rochas. 

A excepcional quantidade de figuras circulares e afins sugere que 

tal repetição, tão exaustiva do mesmo símbolo, demonstra a sua enorme 

importância, tornando-se quase exclusivo ou, pelo contrário, o seu 

significado poderá ter-se esvaziado, tornando-se em espécie de exercício 

de gravação, e conforme foi já sugerido para certa arte paleolítica, o acto 

de representar teria mais importância que o resultado final de tais registos 

(Ucko e Rosenfeld, 1966, p. 179). 

As imagens surgiriam então mais como resultado de um processo 

do que constituiriam um produto, podendo integrar as denominadas, por 

Piaget, “reacções circulares”. Nestas, repetem-se, principalmente entre as 

crianças, acções acidentais ligadas à auto-satisfação. Não obstante, 

devemos referir que a multiplicação do mesmo motivo pode não 

corresponder à repetição do significado, aspecto que se relaciona com o 

poder mental de conferir significados, sobretudo a imagens que não 

possuem significado próprio, como os círculos, facto que deriva do 

pensamento simbólico (Titiev, 1969, p. 90). 

Acreditamos na primeira hipótese acima referida, pois é a que 

mais se afasta da gratuitidade dos gestos e julgarmos que a ostensiva 

recorrência de círculos se pode dever à grande disseminação do 

simbolismo com carácter solar. O círculo representaria sobretudo o Sol, 

conforme anteriormente tentámos demonstrar e aconteceu em muitas 

outras sociedades pré e proto-históricas. 

Reconheceram-se em quase todas as estações com arte rupestre 

do Vale do Tejo, podomorfos representados através do contorno, dois 

deles mostrando a marcação dos dedos. As pegadas referidas, 

pertencentes igualmente a adultos, a jovens e a mulheres, associam-se, na 

maior parte dos casos, a cenas ou a figuras já existentes, conferindo-lhes 

novo sentido religioso. São motivos que se encontram conotados com os 

conceitos de presença, ou de passagem, de determinados personagens, 

heróis ou divindades, hierofanias integradas no contexto dos mitos de 

viagem, a viagem sagrada ou peregrinação, a repetição de percurso 

primordial, ou ligadas a rituais de passagem para o além. É possível que 

representem divindade ligada às águas do Tejo, mas constituem provas de 

comportamento específico e ritualizado, que se desenrolou no grande 

santuário tagano. 

Dados cronológicos obtidos nas estações de Molelinhos 

(Tondela) e de Castillo de Pinofranqueado (Cáceres), assim como nas 

tampas sepulcrais alentejanas, onde os podomorfos se associam a armas 

datáveis (espadas de lâmina larga e empunhadura rebitada, machados 

com encabamento vertical e alabardas) permitem situar aquelas figuras 

nos finais da Idade do Bronze e na Idade do Bronze Final. 

Representação de escudo, com escotaduras em V, detectado na 

rocha 29 do Cachão do Algarve, assim como duas espadas, figuradas 

com dimensões próximas do tamanho real, na rocha 53 do Cachão do 

X.7. PERÍODO VI OU DOS CÍRCULOS E LI,HAS – O 

E,TARDECER DE UM CICLO ARTÍSTICO 
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Algarve; uma delas com empunhadura maciça e a outra de caixa, são 

armas típicas da Idade do Bronze Final. 

Nos museus de Mação e de Castelo Branco existem boas 

colecções de armas e outros artefactos da Idade do Bronze Final, 

havendo, naquele último, alguns lingotes que atestam a presença, na 

região de significativa actividade metalúrgica.  

O par de espadas mencionado deve constituir deposição ou ex-

voto oferecido ao rio Tejo ou, melhor, às divindades daquele curso de 

água. Este comportamento encontra paralelo nos pares de espadas, da 

Idade do Bronze Final, depositadas nos arredores da Évora e de Safára. A 

oferenda de pares de armas, aspecto recorrente no período em apreço, 

enquadra-se na leitura bipolar do Universo, com os seus dois elementos 

fundamentais e complementares, conduzindo ao que podemos denominar 

por sexualização do alto valor simbólico das armas. 

Recordemos, ainda, que as espadas e os machados são artefactos 

directamente conotados com a guerra e com a coesão política, pelo que o 

seu simbolismo religioso, ligado a entidades, heróis ou divindades, em 

sociedades complexas, hierarquizadas e de tipo proto-estatal, como as da 

Idade do Bronze Final, não é de estranhar. De facto, o crescimento 

populacional e o desenvolvimento económico originam conflitos, ligados 

ao controlo dos meios de produção, dando lugar a sociedades 

estratificadas, onde o poder e a coesão residem em pequenos segmentos 

ou elites. Estas não deixaram de promover a expansão das áreas e 

instituições que dominavam, criando mais tensões e conflitos, 

designadamente guerras, mas conduzindo ao aumento da sua autoridade 

e prestígio, daí a importância prática e simbólica que as armas passaram a 

auferir, tanto através das suas conotações relacionadas com as técnicas, o 

trabalho e a vida, como com a morte (Webster, 1975, pp. 465, 467, 469). 

Nestre período, assistiu-se à mudança de certos conceitos 

ideológicos, sobretudo de cariz religioso, onde se individualizam temas 

como formas vagamente antropomórficas, recordando os esteliformes e 

os “idoliformes” dos períodos precedentes, algumas delas de dimensões 

monumentais como a da rocha 153 de Fratel que mede cerca de 2 m de 

altura.  

Estranhos animais híbridos ou fantásticos, alguns reutilizando 

formas zoomórficas ou geométricas pré-existentes, enormes podomorfos, 

como que pertencendo a gigantes e algumas longas serpentes, completam 

temática e bestiário, que pode ser atribuído à fase final deste período. Os 

animais fantásticos com cabeça de ave e cauda de rato, ou serpenteante, 

reflectem, a par das figurações de armas e de podomorfos ideologia 

heróica, a que se ligam mitos de viagem a longa distância, de 

aristocratas-guerreiros, e demonologia da morte, representada por aqueles 

seres ctonianos. 

Silius Italicus (Punica III, 340-343) refere o hábito, entre as 

populações celtibéricas, de exporem os corpos dos guerreiros caídos em 

combate às aves de rapina, para que estas, ao consumirem os seus 

cadáveres, transportassem as almas dos guerreiros para o paraíso. Por 

outro lado, os monstros representam nova mitologia e enfabulações 

conotadas com lugares exógenos, terrestres ou transcendentes, de onde 

advinham conhecimentos, matérias-primas e objectos de excelência, 

capazes de conferirem prestígio e riqueza aos seus detentores 

(Kristiansen e Larsson, 2005; Egeler, 2009). 

Além das sobreposições e da integração de gravuras pré-

existentes em novos contextos iconográficos, também se regista a 

tentativa, mais ou menos conseguida, de apagar ou eliminar figuras 

anteriores, acção que podemos conotar com uma espécie de magia de 

destruição. 

Este período deve reflectir as transformações provocadas pela 

chegada à região de novos influxos, étnicos e culturais, próprios das 

primeiras sociedades proto-estatais, com origem continental. Algo mais 

tarde, durante os séculos VIII e VII a.C., nos alvores da Idade do Ferro, 

detecta-se o abandono de pequenos povoados surgindo as 
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descontinuidades sociais que 

Conforme escreveu R. Vilaça (2008, pp. 34, 36) 

de facto, o desfecho de um universo de valores de cará

um longo passado (…)”. 

 

Período VI – Relações estratigráficas verticais (

 P 0

São Simão - 

Alagadouro - 

Lomba da Barca - 

Cachão do Algarve - 

Fratel 1 

Foz da Ribeira de ,isa - 

Chão da Velha Montante - 

Chão da Velha Jusante - 

Gardete - 

Ocresa - 

Total 4 

% 1,5

Período VI – Relaçõ

P V
89

33%

sociais que hão-de pôr fim à Arte do Vale do Tejo. 

Conforme escreveu R. Vilaça (2008, pp. 34, 36) “(…) o Bronze Final é, 

de facto, o desfecho de um universo de valores de carácter sagrado e de 

 
Relações estratigráficas verticais (269). 

 

 

 
P 0 P I P II P III P IV P V total 

 - 4 13 16 15 48 

 - - 4 - 1 5 

 1 - 2 4 - 7 

 6 2 8 12 32 60 

 4 13 19 44 32 116 

 - - - 3 - 3 

 - - 2 1 2 5 

 - 1 - - - 1 

 - - - 16 7 23 

 - - - 1 - 1 

 11 20 48 97 89 269 

1,5 4 7,5 18 36 33 100 

Relações estratigráficas verticais (269). 
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Apesar de considerarmos que o grande ciclo artístico tagano terminou na 

Proto-História, obrigações de carácter metodológico e relacionamentos 

diversos com as gravuras antigas, exigiam que considerássemos a 

catalogação e estudo das escassas manifestações rupestres de Idade 

Histórica que o Vale do Tejo conservava. Assim, surgiu este período onde 

se integram imagens e inscrições que, pelo menos em três casos, 

possuem ligações com as gravuras pré e proto-históricas. 

Talvez o mais interessante documento gravado deste período 

corresponda a inscrição de Fratel, onde se regista o possível teónimo 

Tagusocus/Tagusogus Flumen, que julgamos poder atribuir ao genius loci 

do rio Tejo e constituindo rara alusão a este, que atribuímos aos inícios da 

Romanização da zona. 

É possível que tenha sido a curiosidade científica, mas também a 

avaliação religiosa das gravuras, que se sabia ali existirem, que levou os 

padres jesuítas António Franco e Francisco da Costa, o primeiro natural 

da vizinha aldeia de Montalvão e então reitor do Colégio Jesuíta de 

Setúbal, a visitarem, em 1721, São Simão, onde gravaram os seus nomes. 

Ambos foram ilustres gramáticos, com obra publicada, embora, tanto 

quanto saibamos, não refiram o que observaram, sendo possível que 

aquele interesse tenha despertado com a fundação da Academia Real da 

História Portuguesa, por D. João V em 1720 e pelos decretos que 

visavam a protecção do património, no ano seguinte, o mesmo em       

que ocorreu a visita dos referidos sacerdotes (Vasconcellos, 1898; 

Almeida, 1965, pp. 103-105; Castelo-Branco, 1974). 

Todavia, exceptuando cruciforme associado ao nome do P.e A. 

Franco e calvário gravado em Gardete, talvez aquando da construção do 

caminho-de-ferro da Beira Baixa, não encontrámos imagens gravadas, 

medievais ou modernas, que surgem frequentemente em outros locais 

com arte rupestre. 

Aquelas ilustram sobretudo formas de exorcizar o diabo, talvez 

por se acreditar ter sido ele o responsável pela realização de tão 

enigmáticas figuras, algumas das quais claramente impúdicas. 

Muitas inscrições, de carácter religioso, cruciformes, 

representações de calvários, ostiários e de sacrários ou, até, do milagreiro 

Menino Jesus da Cartolinha, foram, nos séculos XVII e XVIII, gravadas 

em rochas da Canada do Inferno, no Vale do Côa, sítio cujo topónimo é 

bem explícito em relação à sua natureza transgressora, por certo devido 

às muitas gravuras paleolíticas que mostrava. Neste contexto, foram 

aplicados os esconjuros e exorcismos a que Martinho de Dume e os 

concílios visigóticos exortavam, como mais tarde aqueles que os tempos 

inquisitoriais de seiscentos e setecentos proporcionavam, bem 

anatematizados, tanto por variados éditos conciliares, como pelas 

“Constituições Sinodais”, dos arcebispados portugueses, daquele período. 

Ainda no Vale do Côa, outro local com gravuras chama-se 

Fariseu e deve, igualmente, enquadrar-se naquele fenómeno, aliás bem 

conhecido em relação a muitas “pedras escritas” que, por não se conhecer 

o significado, foram tidas como obras de demónios e de espíritos. 

Aquela interpretação incidia sobre gravuras e pinturas em 

abrigos, como Las Batuecas (Salamanca) e que, segundo registo do 

escritor Lopo de Vega, eram consideradas, pela população local, como 

“figuras de demónios”, o mesmo ocorrendo com as pinturas de Valltorta, 

La Araña, etc… 

X.8. PERÍODO VII OU DAS IDADES HISTÓRICAS 
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Também o santuário rupestre do Monte de Góios (Lanhelas, 

Caminha) foi “cristianizado”, através de numerosos cruciformes 

gravados sobre as superfícies com imagens pré e proto-históricas. 
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 PERÍODOS FASES A,TROPOMORFOS ZOOMORFOS ARTEFACTOS IDEOGRAMAS/PSICOGRAMAS COMPOSIÇÕES/CE,AS ACTIVIDADES PARALELOS CRO,OLOGIA 

0 ARCAICO 
A – GRAVET.-SOLUT. 

B – MAGDALENENSE 

 CAVALO  LINHAS; RASPAGENS   
COMPLRXO CÔA-DOURO; 

GRUTA DO ESCOURAL; 
ARTE DO GUADIANA 

PALEOLÍTICO 

SUPERIOR 

25.000 A.C. 

I SUB,ATURALISTA 
A – ANTIGO 

B – EVOLUCIONADO 

 
VEADO; CAVALO; 
AUROQUE; CABRA   CAVALO – VEADO 

CINEGÉTICA;  XAMANISMO 

(RAIOS-X) 

COMPLRXO CÔA-DOURO; 
ARTE DO GUADIANA; 
GRAVURAS DO NO; 

PINTURAS LEVANTINAS 

EPIPALEOLÍTICO 

10.000 
 
 
 

6.000 

II 
ESTILIZADO 

ESTÁTICO 

A – INICIAL 

B – PLENO 

 VEADO; CABRA LANÇAS; ZAGAIAS  
BANDOS; 

 PRÉ-ACASALAMENTOS; 
CÓPULAS 

CINEGÉTICA; XAMANISMO 

(LINHA DA VIDA) 

COMPLRXO CÔA-DOURO; 
GRAVURAS DO NO; 

PINTURAS LEVANTINAS 
NEOLÍTICO 4.500 

III 
ESTILIZADO 

DI,ÂMICO 

A –  

B –  

C –  

D –  

SEMI-NATURALISTAS 

JAVALI; 
AUROQUE; 

VEADO; CORÇO; 
CABRA; CAVALO; 

URSO; LOBO; 
CÃO; AVES; 

RÉPTEIS; PEIXES  

BUMERANGUES; 
LANÇAS; ARCOS; 

DARDOS; MACHADOS 
MANCHAS  

CENAS DE CULTO; CENAS DE 

CAÇA; CÓPULAS 

CINEGÉTICA; 
DOMESTICAÇÃO; 

RELIGIOSA 

ARTE MEGALÍTICA 

(JUNCAIS, LUBAGUEIRA); 
PINTURAS LEVANTINAS 

 

NEOLÍTICO  

IV MERIDIO,AL 
A – DESCRITIVA 

B – IDEOMÓRFICA 

ESQUEMÁTIOCS; 
ANCORIFORMES; 

BITRIANGULARES; 
FACES OCULADAS; 

IDOLIFORMES 

CÃO; BOI; VEADO; 
SERPENTES 

ARCO; PUNHAL, 
ALABARDA; BASTÃO; 

BÁCULO; FOICE; 
ADEREÇOS 

SOLIFORMES; CÍRCULOS; MANCHAS 
CENAS; PARES ANTROP.; 

ASSOC. DE SIGNOS 

DOMESTICAÇÃO;  
AGRO-PASTORÍCIA; 

 CULTO SOLAR 

ARTE DO GUADIANA; 
ARTE MEGALÍTICA; 

ABRIGOS DE ARRONCHES 

NEOLÍTICO FINAL  
CALCOLÍTICO 

3.500 

V ATLÂ,TICO 
A – INFERIOR 

B – SUPERIOR 

ESQUEMÁTICOS; 
 EM Φ 

SERPENTES 

ESPADAS; 
ALABARDAS; 
MACHADOS; 

ESCUDOS  

CÍRCULOS; CÍRCULOS 

CONCÊNTRICOS; ARCOS; ESPIRAIS 

GRANDES CÍRCULOS 

CONCÊNTRICOS; ESPIRAIS; 
MEANDROS; ANTROP. E 

ARMAS 

EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO 

DE METAIS; CULTO ÀS 

FORÇAS INGÉNITAS 

GRAVURAS DO NO; 
ESCANDINÁVIA; 

IRLANDA; CANÁRIAS 

BRONZE INICIAL E 

MÉDIO 

1.800 

VI 
CÍRCULOS E 

LI,HAS 

A – INICIAL 

B - MÉDIA 

C – FINAL 

ESQUEMÁTICOS; 
VULTOS;  

PODOMORFOS 

SERPENTES; 
FANTÁSTICOS 

ESPADAS; ESCUDOS; 
MANTOS 

CÍRCULOS; LINHAS; MANCHAS COMPLEXAS 
IDEOLOGIA HERÓICA; 

POLIMORFISMO RELIGIOSO 

GRAVURAS DO NO; 
GRAVURAS DA BEIRA 

ALTA 

BRONZE FINAL 
 
 
 
 

IDADE DO FERRO 

1.200 
 
 
 

150 

VII HISTÓRICO 

A – PERÍODO ROMANO 

B – ID. MÉDIA 

C – ID. MOD./CONT. 

  CRUZES LETERIFORMES INSCRIÇÕES 
MEMORATIVA; RELIGIOSA; 

LÚDICA   

0 
 

D.C. 
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O trabalho agora apresentado permitiu alcançar as conclusões 

que, em seguida, se apresentam. 

1. A montante e a jusante das Portas de Ródão, no vale do curso 

médio do Tejo, durante mais de dez mil anos, aquele rio desempenhou 

importante papel civilizador, constituindo perto de 70 km do seu curso 

médio e três dos seus afluentes (Erges, Sever e Ocresa), não só o maior 

santuário rupestre peninsular, como significativo ciclo da arte pré-

histórica europeia. 

Descoberta, sem dúvida excepcional, ocasionalmente iniciada em 

1971, a Arte do Vale do Tejo permaneceu esquecida durante milénios 

para ser, quase por ironia do destino, quatro anos depois submersa, em 

cerca de 90%, pelas águas das albufeiras das barragens de Fratel e 

Cedillo. 

2. A arte rupestre tagana corresponde a extenso ciclo artístico, 

decorrente da existência de entidade geográfica e cultural, que o grande 

rio propiciou e vertebrou, sendo constituída ao longo de larga diacronia. 

Os seus inícios remontam ao período graveto-solutrense, 

conforme iniludivelmente demonstra o equídeo gravado do Ocresa, a par 

de testemunhos da cultura material legada pelos primeiros H. Sapiens 

Sapiens que frequentaram a zona. 

Imensa documentação iconográfica, estimada em cerca de 10.000 

imagens, de que foram estudadas mais de 60%, consentiu classificação 

cronológica, evidenciando que ela se desenvolveu ininterruptamente, 

desde aqueles primórdios até à Proto-História (alvores da Idade do 

Ferro). 

3. A ampla diacronia da produção icónica do Vale do Tejo, 

realizada durante milénios, indica tratar-se de actividade que deteve 

elevado grau de simbolismo e importância social. Conforme acontece 

com a restante arte rupestre, também a do Vale do Tejo não constituiu 

manifestação gratuita, pois regista e expressa formas de pensamento 

colectivo e, sobretudo, a concepção da organização do Universo, das 

sociedades que ali sucessivamente nos legaram tais testemunhos. 

A excepcional novidade que concerne a descoberta dos milhares 

de gravuras do Vale do Tejo, prendeu-se, por um lado, com o facto de o 

seu número ser superior ao de todas as outras até então conhecidas no 

nosso território e, por outro lado, devido a quase todos dos cerca de 

centena e meia de sítios com arte rupestre então conhecidos em Portugal, 

situarem-se no Norte, existindo apenas meia dúzia no Centro e igual 

número no Sul. 

4. O significado da arte do Vale do Tejo é necessariamente 

complexo, dada a variabilidade dos conteúdos ideológicos que expressa, 

através da localização, temática, estilos, tipos de composições ou de 

cenas e das relações que as suas gravuras, ao longo do tempo, 

estabelecem. Elas denunciam sistema simbólico, por certo que usado 

com diferentes motivações, mas sobretudo correspondendo à linguagem 

de religiões, cuja utilidade constituiu incontornável factor da vida social 

das populações da zona, durante toda a Pré-História Recente e a Proto-

História, quando a produção iconográfica foi maior. 

Para além dos significados múltiplos que ao longo dos milénios 

os sítios com arte rupestre e os seus renovados reportórios imagéticos 

foram adquirindo, existem duas constantes não despiciendas, 

correspondendo à presença de águas movimentadas e ao acto de gravar, 

que desempenharam papéis essenciais nas ritualizações então ocorridas. 

5. A localização das gravuras denuncia forte ligação com a água, 

tanto do Tejo como de alguns de seus afluentes (Erges, Sever, Ocresa). 

O principal rio peninsular, contém atributos civilizadores, sendo 

factor de riqueza económica, porque capaz de proporcionar excelentes 
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territórios de caça, pesca e recolecção, de permitir o desenvolvimento da 

agricultura e da pastorícia, mas também de fomentar a interacção 

comercial e cultural, como grande via, em zona onde ocorrem jazidas 

minerais, sendo favorável à criação ou ao desenvolvimento de mitos. 

Estes encontrar-se-iam ligados com a própria existência daquele curso de  

água, a variabilidade dos seus caudais, profundidade, cor, presença de 

diversas formas de vida e outras características. 

Igualmente os santuários com arte rupestre dos caçadores árcticos 

como das sociedades camponesas da Escandinávia, Carélia e Sibéria, 

oferecem estreita dependência em relação com a água, dos mares ou dos 

grandes lagos e rios, o mesmo acontecendo em ciclos artísticos rupestres 

peninsulares, como no Vale do Côa, Vale do Guadiana e, de modo algo 

diferente, no Noroeste Peninsular. 

6. As formidáveis Portas de Ródão, abertas pela força das águas, 

terão sugestionado as comunidades humanas pré-históricas, permitindo 

definir área referenciada, geograficamente bem identificável, depois 

transformada em extenso santuário, um axis-mundi, que organizaria o 

espaço, em termos físicos e psicológicos, tanto das sociedades de 

caçadores-recolectores, como das ulteriores.  

Aquelas populações, a partir do Paleolítico Superior e até à Idade 

do Ferro, frequentaram a área envolvente, a montante e a jusante, do 

monumental acidente natural mencionando, elegendo-o como cenário 

privilegiado de alguns dos seus comportamentos ritualizados, de que as 

gravuras são o último testemunho; reflexo da evolução da sua 

superstrutura sagrada e da multiplicidade das actividades mágico-

religiosas. 

7. Devido ao isolamento em que foram produzidas e a outras 

especificidades que detêm, as gravuras taganas não devem corresponder 

a marcadores territoriais no contexto da apropriação de espaços e de 

identificação étnica, contrariando a atribuição funcional que é conferida 

por muitos autores à arte rupestre. Nada demonstra que elas integrassem 

tais estratégias ou definissem espaços económicos, devendo antes 

constituir territórios sagrados, sítios isolados de xamãs, onde se 

desenvolveriam actividades sócio-religiosas e, designadamente, o 

contacto com o transcendente, aspecto que ainda ocorre em muitas 

sociedades etnográficas. A sua função identitária, de segmentos sociais e 

de comunidades humanas específicas, deve, no entanto, ser valorizada. 

8. As imagens gravadas do Vale do Tejo podem classificar-se em 

pictogramas, ideogramas e psicogramas (25%), surgindo isoladas ou 

agrupadas e boa parte associadas vertical ou horizontalmente, por vezes 

constituindo intrincados palimpsestos e oferecendo larga diacronia. 

Elas expressam mudanças na concepção de vida e da ideologia 

dominante, reflectindo sucessivos modelos económicos, sociais, técnicos 

e, sobretudo, religiosos. 

9. A arte do Vale do Tejo mostra evolução interna própria, 

coerente e bem definida, embora nela se reconheçam as influências dos 

modelos artísticos externos, ou dos sistemas lógico-formais que 

enformaram outros conjuntos e ciclos rupestres peninsulares (arte do 

Guadiana, arte megalítica, complexo Côa-Douro, Levante Espanhol, arte 

esquemática do Sul e Sudeste Peninsulares, Galaico-Português do 

Noroeste), certamente consequência da posição geográfica que ocupa, no 

centro-oeste da Península, uma espécie de região-charneira entre o Norte 

e o Sul, aberta, de igual modo, tanto às influências vindas do Atlântico, 

como do Mediterrâneo ou do Continente.  

Mais de um quarto de século decorridos sobre as propostas de    

E. Anati (1968, pp. 11, 12) e de F. Jordá Cerdá (1983, p. 8), versando 

sobre a possível existência de uma grande província artística rupestre 

atlântica, na Península Ibérica, as descobertas de complexos como o do 

Côa-Douro, Tejo e Guadiana, cada um com características próprias mas 

também com fortes afinidades, confirmam a validade daquelas hipóteses. 

506 



 

10. Após longo período correspondendo à presença 

iconográfica paleolítica, determinaram-se, a partir de diversos elementos 

analisados, seis principais períodos de produção das gravuras em tempos 

holocénicos, podendo-se considerar um sétimo, tendo em vista integrar 

raras ocorrências de idade histórica. 

A evolução crono-estilística da arte do Tejo é constituída pelos 

seguintes grandes períodos, embora não se devam considerar como 

realidades fechadas, mas antes admitindo-se ascendentes e continuidades, 

mais ou menos encadeadas: arcaico; subnaturalista; estilizado estático; 

estilizado dinâmico; meridional; atlântico; dos círculos e linhas; histórico. 

11. A presença de testemunhos artísticos paleolíticos ao ar livre 

no Vale do Tejo, vem alargar a distribuição daqueles no Ocidente 

Peninsular, sobretudo depois da descoberta dos complexos de Foz Côa 

(Côa-Douro) e Siega Verde, na Meseta Ocidental, como de outros 

núcleos de menores dimensões, onde se inclui o da Barroca, no rio 

Zêzere, afluente do Tejo. Tal localização deixa questionar se a excepção 

que inicialmente ela parecia constituir, não corresponderá, afinal, à arte 

parietal em grutas, ou seja ao inverso do que se considerava como 

verdade insofismável e, em particular, para o Ocidente Peninsular. 

12. As gravuras do Tejo, classificadas como pertencentes aos 

estilos subnaturalista (período I) e estilizado estático (período II), 

reflectem aspectos artísticos de sociedades de transição, entre as de 

caçadores especializados do Paleolítico Superior (estilo arcaico) e as 

comunidades produtoras de alimentos, perfeitamente neolitizadas. Os 

dois estilos referidos devem integrar o Epipaleolítico, embora o segundo 

possa atingir os primórdios do Neolítico. 

13. No período subnaturalista surgem representações 

zoomórficas de grandes dimensões, com os corpos de perfil e as 

armações em perspectiva semitorcida. Os interiores dos corpos 

encontram-se segmentados, recordando a arte árctica do mesmo período, 

mostrando alguns pormenores das cabeças admiravelmente reproduzidos.  

A partir da análise técnica e morfológica, mas também 

comportamental dos animais reproduzidos, foi possível identificar       

duas fases para o estilo subnaturalista (antiga e evolucionada)         

(8.000-6.000 a.C.) que evidencia convencionalismos próprios da arte 

paleolítica europeia. 

A raridade de representações de auroques e de equídeos indica 

reaquecimento climático e o desenvolvimento de bosques, onde melhor 

viveriam os cervídeos, em detrimento daquelas duas outras espécies. 

Todavia, a segunda, julgada extinta na Europa pós-pleistocénica, haveria 

de perviver na Península Ibérica, conforme documenta imagem de estilo 

subnaturalista antigo ou outras ulteriores, detectadas no Vale do Tejo, 

aspecto confirmado por restos osteológicos exumados em jazidas 

arqueológicas portuguesas, do Epipaleolítico ao Calcolítico. 

14. Processo de crescente estilização enforma conjunto de 

imagens zoomórficas estáticas, com corpos geometrizados e alongados, 

percorridos por listas ou por uma linha, a linha da vida, que une a cabeça 

ao sexo. Surgem isoladas, em pares (cenas de pré-acasalamento) ou, em 

um caso, constituindo bando. Identificaram-se duas fases (inicial e plena) 

que integram estes animais (período II ou estilizado estático)          

(6.000-5.000 a.C.). 

15. A maior percentagem de imagens de caprinos, de estilo 

estilizado estático, indica as alterações climáticas referidas, tal como a 

presença de solos pedregosos e alcantilados, perto das margens do Tejo, 

onde tais animais encontravam refúgio. 

Embora a ausência de figurações humanas seja uma das 

características dos períodos iniciais da arte do Vale do Tejo, a presença 
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dos caçadores fez-se sentir no estado de alerta com que foram figurados 

muitos dos animais e, sobretudo, na reprodução, em dois exemplares, de 

armas de arremesso cravadas no dorso. 

Sinais de carácter social deixam perceber que a maior parte dos 

cervídeos foram representados nos finais do Verão e no Outono, durante 

o cio, quando ainda não tinham perdido a suas vistosas armações. 

16. As representações zoomórficas dos períodos iniciais da arte 

tagana devem reflectir contextos de sobrevivência, ligados aos aspectos 

míticos da fertilidade, tanto conotados com formas de magia simpática ou 

com rituais xamânicos, onde o rio assumiria significativo desempenho 

nos discursos simbólicos, constituindo via de acesso ao mundo 

sobrenatural, com o qual se desejava comunicar tendo em vista alcançar 

o bem-estar da comunidade. As imagens dos animais, nomeadamente as 

reticuladas ou possuindo linha da vida, no estilo raios-X, bem podem 

corresponder à tentativa de conservar as substâncias vitais dos animais 

mortos na caça, para os trazer de novo à vida, conforme foi recorrente 

nas práticas xamânicas. 

17. Os períodos artísticos subnaturalista e estilizado estático, do 

Vale do Tejo, também identificados no Vale do Côa, na arte do Noroeste e 

no Levante Peninsular, demonstram a continuidade da tradição figurativa 

paleolítica ao ar livre em tempos holocénicos, embora com sucessivas 

adaptações e transformações. Eles revelam a ausência de hiato artístico-

cultural pleistocénico-holocénico e de novos paradigmas na tradição 

sócio-religiosa, pelo menos até à presença, naquelas regiões, de 

comunidades com plena economia de produção, agro-pastoris, detentoras 

de nova atitude perante a Natureza e o Sagrado.  

18. No período estilizado dinâmico (período III), atribuído ao 

Neolítico, a arte do Tejo oferece figuras animadas por sopro de vitalidade 

e movimento, surgindo as primeiras representações antropomórficas, por 

vezes constituindo cenas onde participam, ao lado de animais de diversas 

espécies. 

O bestiário deste período é variado, incluindo javalis, auroques, 

caprinos, veados, corços, cavalos, lobos, raposas, ursos, cães, aves, 

répteis e peixes. 

A elevada percentagem de imagens de veados e de caprinos 

sugere, a par de informação histórica (representação de Atégina, corça 

oracular de Sertório), a sua função como mediadores com o mundo 

sobrenatural. 

Algumas cenas, aparentemente de carácter cinegético, constituem 

metáforas de aspectos cosmogónicos complexos, onde se reconhecem 

personagens cujos comportamentos permitem considerá-los como 

representações de entidades superiores. 

Os paralelos com alguma arte megalítica da Beira Alta são 

evidentes, mas também com pinturas em abrigos do Centro-Oeste da 

Meseta. 

19. A partir da segunda metade do IV milénio e no milénio 

seguinte, influxos culturais de origem meridional definem um novo 

período da arte do Tejo (período meridional). É então introduzida a arte 

esquemática, reduzindo as formas antropomórficas e zoomórficas ao 

essencial e ocorrendo nova simbologia, como os soliformes, contendo 

elementos de carácter geométrico, onde incluímos os círculos. Alguns 

soliformes associam-se em pares, como grandes olhos, e devem ser 

conotados com super-divindade, de origem oriental, a grande deusa-mãe 

de olhos solares. A iconografia e culto desta, sob diferentes epifanias, 

estendeu-se a toda a região circum-mediterrânea e, em especial, à 

Península Ibérica, durante o Calcolítico. 

A par de significativa variedade morfológica de antropomorfos 

esquemáticos, reconhecem-se faces oculadas, idoliformes, serpentiformes 
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e outras imagens, algumas com paralelos na arte megalítica, parietal e 

móvel, do mesmo período. 

20. Nova simbólica, de típica inspiração atlântica, alcançou o 

Vale do Tejo durante a Idade do Bronze, incentivada pela interacção 

proporcionada pela exploração e comércio de metais não ferrosos (ouro, 

prata, estanho, cobre) de que o Ocidente Peninsular era rico. 

Grandes espirais, grupos de enormes círculos concêntricos, 

isolados ou agrupados, meandros, algumas representações de armas 

metálicas e serpentiformes, colubrídeos e viperídeos, constituem o 

principal reportório iconográfico deste período (V ou atlântico). 

21. No último período da arte do Tejo, observa-se enorme 

quantidade de figuras circulares, por certo representando o Sol, mas 

também algumas armas, podomorfos (três exemplares de gigantes), 

grandes colubrídeos e animais fantásticos, denunciando ideologia 

heróica. 

Podomorfos, que indicam terem como modelo pés de 

adolescentes e de mulheres, denunciam o facto de aqueles não serem 

excluídos dos rituais que conduziram a execução das gravuras. Muitas de 

tais imagens podem ser da responsabilidade de mulheres, enquanto 

xamãs ou sacerdotisas, com destacado papel social, aspecto que dados 

etnográficos e das sociedades grega ou romana, permitem corroborar.  

22. A tradição evidenciada pela longa diacronia da arte do Vale 

do Tejo, conduz a aceitarmos a existência de sucessivas sociedades 

estabelecidas em espaço comum bem demarcado, providas de cultura e 

linguagem artística particulares, que evoluíram sem que se evidenciassem 

diferenças étnicas. Trata-se do contrário ao que sucedeu com a arte 

rupestre saariana, onde cada período corresponde a um ciclo, dando 

origem a expressões artísticas muito diferentes, reflectindo aspectos 

étnicos e culturais bem marcados, que deixam determinar a presença de 

mais de um povo (Anati, 1960, p. 694). 

As gravuras do Vale do Tejo revelam modos padronizados de 

comportamento e a existência de simbologia e de significados comuns, 

tal como as mesmas maneiras de sentir e de pensar que caracterizam um 

sistema social e lhe conferem a unidade a que chamamos Cultura 

(Radcliff-Brown). 

As variações artísticas observadas, decorrentes principalmente de 

três grandes conteúdos ideológicos sucessivos, próprios de sociedades de 

caçadores-recolectores, agro-pastoris e de metalurgistas proto-estatais, 

não têm que corresponder a significativas alterações étnicas, apesar dos 

diversificados influxos culturais detectados e da evolução                 

sócio-económica. 

Todos aqueles integram a mesma vigorosa expressão gráfica, não 

obstante as alterações dos dispositivos simbólicos, traduzindo relações 

sociais e presença de religião no Vale do Tejo, contribuindo para 

aceitarmos a existência de surto civilizacional, com enquadramento e 

características próprias, assim como a definição de uma Cultura do Tejo. 

23. A arte rupestre do Vale do Tejo traduz os principais 

paradigmas do pensamento humano, ligados à consciência da morte e aos 

mecanismos de sobrevivência que se lhe tentam opor, permitindo a 

conservação da sua própria espécie, através dos mitos conotados com o 

nascimento da vida e a sua continuidade depois da morte física, como 

ligados à dominação social, tal como afinal os Gregos inventaram a 

escrita alfabética para melhor registar os mitos fundadores da Antiga 

Europa. 

24.A recorrência de imagens e de composições interpretadas 

como representando ou sendo afins de mitos cosmogónicos deve-se à 

necessidade de voltar às origens (ad originem), tendo em vista reconstruir 
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de novo (ex-nihilo) e melhor, a partir de um estado primário ou pristino, 

como se de uma ressurreição se tratasse, conforme os rituais de passagem 

traduzem, libertando o indivíduo e a sociedade dos erros e pecados do 

passado, correspondendo, enfim, ao zero barthiano (Eliade, 1974,           

p. 138). 

Não esqueçamos que produzir ou construir imagens foi, na 

Antiguidade, considerada actividade própria dos deuses e, ainda hoje, 

uma das principais religiões do planeta, o proíbem, para que os homens 

não se substituam à divindade. 

25. A imensa quantidade de ideogramas com formas idênticas 

ou afins, como os círculos, semicírculos e as ovais, constituindo 31 % do 

total das imagens catalogadas, ou cerca de 1/3, tal como a prioridade 

visual que provocam, deixa que os consideremos como símbolos 

dominantes, capazes de ajudar à justificação da preponderância das 

instituições que representam sobre outras. 

Trata-se de sábia dominação através da manipulação do 

simbólico, contando com forma que só aparentemente é comum e 

anódina. Acresce o facto de os círculos e formas semelhantes surgirem, 

na arte do Vale do Tejo, apenas a partir do período meridional, 

correspondendo ao Neolítico Final e ao Calcolítico, embora a sua 

utilização máxima se registasse nos dois últimos períodos e, sobretudo, 

durante tempos proto-históricos. 

Conforme deduzimos, na arte do Vale do Tejo os círculos 

constituem símbolos solares, reduzidos à sua expressão mais simples, 

mas indicando forte solarização da superstrutura sagrada. 

26. A arte do Vale do Tejo não se confina aos pictogramas e 

ideogramas, existindo manchas, núcleos de picotados, mais ou menos 

dispersos e com dimensões variadas, pequenas linhas, que arqueólogos 

como H. Breuil teriam considerado parasitas (Pigeaud, 2007). Todavia, 

eles fazem parte intrínseca do mesmo conjunto de manifestações, 

constituindo a classe dos pictogramas cuja importância ficou 

demonstrada, dada a sua quantidade e visibilidade (25%). 

27. Representações de carácter mitológico e composições onde 

repetidamente se estruturam símbolos, do mesmo modo, cujo significado 

pode ser, pelo menos em parte, entendido, conduzem a inferirmos que 

tais imagens reflectem a organização social das comunidades que as 

produziram, conforme acontece com figurações solares, suportadas por 

antropomorfos, rodeadas por “acólitos”, tal como a presença de animais 

fantásticos, de armas, de podomorfos e até de antropomorfos, masculinos 

e femininos. 

28. O estudo agora apresentado permitiu determinar que a arte 

do Vale do Tejo reflecte a criatividade e a originalidade, artística e 

religiosa, do espírito humano, mesmo quando reconhecemos a 

“opacidade” de tais documentos em termos semânticos, como bem 

percebeu M. Eliade (1976, p. 15). Tais manifestações são testemunhos da 

actividade imaginária ou conceptual dos homens pré-históricos, tendo em 

vista conferir dimensão mitológica ao Mundo, organizando-o e 

explicando os mistérios da sua criação e continuidade, ligados à presença 

da vida humana e animal, como à caça, reprodução e morte, aos 

fenómenos celestes e atmosféricos, ou às estruturas sociais (Eliade, 1976, 

pp. 33, 46). 

29. Os detentores de capacidades artísticas, conhecedores das 

técnicas de execução e ligados às actividades sócio-religiosas conotadas 

com o sobrenatural, como os xamãs, possuíam poder suficiente para criar 

tensões e transformações sociais, mas ainda mecanismos de repressão e 

de discriminação, capazes de originarem domínio, antagonismos e 

conflitos. 
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A arte rupestre e o seu contexto ritual, tal como a entenderam    

M. Raphaël e Lewis-Williams (2003, pp. 113, 114), devendo expressar o 

cerne daquela problemática, que é a da dominação social ou constituir 

“iconografia das relações sociais”, como diria J. R. Sackett (1977,         

p. 378). Afinal, a religião sanciona, quase sempre, o poder temporal. 

30. Uma vez mais ficou demonstrado, na esteira das conclusões 

de A. Leroi-Gourhan ou de E. Anati, que as sociedades pré e proto-

históricas, embora não detivessem conhecimentos científicos ou grande 

desenvolvimento tecnológico, tal como as denominadas primitivas ou 

etnográficas, e conforme deduziram B. Malinowski, M. Eliade (1974,    

p. 14) ou C. Lévi-Strauss (1973), foram capazes de elaborar complexos 

sistemas transcendentais da concepção do Mundo ou metafísicos, a par 

da abstracção simbólica, tal como de moral e instituições sociais, dando 

lugar a estimulante produção artística, de que gravuras como as do Vale 

do Tejo constituem testemunho. 

Acreditamos, de acordo com outros autores, que o imenso esforço 

intelectual, que é a base do progresso científico e da economia industrial, 

sacrificou, nas sociedades hodiernas, grande parte da espiritualidade do 

Homem e dos seus valores pretéritos. E talvez neste aspecto resida em 

grande parte a incapacidade de descobrirmos o significado daquilo que 

observamos, em entender as mensagens legadas pelos nossos 

antepassados, como as gravadas ao longo de milénios junto às águas do 

Tejo e por eles sucessivamente reinterpretadas (Arnheim, 1974, p. 1). 

Apesar de podermos desconhecer o seu significado, aqueles 

acervos iconográficos ainda assim contêm o segredo de serem capazes de 

nos despertarem os sentidos e de provocarem fortes emoções. 
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A sequência de sítios contendo gravuras, que constituem o 

complexo de arte rupestre do Vale do Tejo, foram registados e estudados, 

de montante para jusante, seja os situados junto ao leito daquele rio ou 

dos seus afluentes, também indicados a partir daquele mesmo 

convencionalismo. 

 

Vale do Tejo 

Sítios a montante das Portas de Ródão 

1. Herrera de Alcântara 

2. São Simão 

3. Alagadouro 

4. Barreira da Barca 

5. Lomba da Barca 

6. Cachão do Algarve 

7. Ficalho 

8. Carvallhos (Foz da ribeira de Ficalho) 

9. Escala de Salavessa/Tapada do Tejo 

10. Feverlo ou Fivenco (Monte Chaparral) 

Sítios a jusante das Portas de Ródão 

11. Fratel 

12. Serrinha  

13. Cascalheira do Tejo 

14. Foz da ribeira de Nisa (Montesinho) 

15. Chão da Velha Montante 

16. Chão da Velha Jusante 

17. Silveira 

Sítios a jusante da barragem de Fratel 

18. Gardete 

19. Figueiró 

20. Gardete Sul  

Vale do Erges 

21. Margem direita 

22. Margem esquerda 

Vale do Sever 

23. Vale de Moinhos 

24. Ribeira de São João 

Ribeira das Ferraduras 

25. Ferraduras 

Vale do Ocresa 

26. Ferrarias 

27. Azenha da Péguia da Barca 

28. Ponte do Ocresa 

29. Ocresa 

Ribeira de Parcana 

30. Parcana 
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A numeração das rochas contendo gravuras, de cada arqueossítio 

do Vale do Tejo, fez-se sempre de montante para jusante, utilizando-se 

numerais árabes. Todavia, tendo surgido, por vezes, núcleos de gravuras 

a montante das rochas já numeradas, optou-se, para não inverter a relação 

entre a ordem numérica estabelecida e a localização de tais testemunhos, 

por numerar aquelas ocorrências a partir de 01. Quando surgiram novas 

rochas decoradas, junto de outras numeradas, foi-lhes atribuído o número 

daquelas que se encontrassem mais próximas, mas elevado a 1, 2, 3, etc. 

Algumas rochas foram, por conveniência dos trabalhos de 

moldagem, divididas em painéis, assinalados pelas letras do alfabeto 

latino, processo que dificulta ou até impede a reconstituição integral de 

grande número das superfícies gravadas. 

O inventário das superfícies decoradas, correspondentes aos 

diversos núcleos de arte rupestre do complexo artístico pré e proto-

histórico do Vale do Tejo, tal como a raras gravações ulteriores, contém a 

descrição breve de cada um daqueles suportes, o catálogo das imagens 

neles existentes, tal como comentário onde se registam as estratigrafias 

verticais e horizontais, ou associações detectadas, os estilos reconhecidos 

e, quando julgado conveniente, sínteses iconográfica, estratigráfica e 

estilística das figuras detectadas. 

Nas descrições dos suportes tivemos em conta a sua inclinação, 

forma do contorno, a ocorrência de acidentes naturais, como fracturas 

e/ou fissuras e as dimensões. 

As inclinações dos suportes foram repartidas por cinco grandes 

categorias: horizontais, com inclinações situadas entre 0º e 5º; sub-

horizontais quando aquelas oscilam entre 6º e 20º; oblíquas, as que 

medem de 21º a 70º; sub-verticais, todas as que mostrarem inclinação de 

71º a 85º e, por fim, verticais, quando o plano decorado se encontra entre 

86º e 90º. 

Os decalques agora apresentados, à escala 1/5 e, em superfícies 

de grandes dimensões, à escala 1/10, foram executados directamente 

sobre os originais, em rochas de São Simão e Ocresa, como na totalidade 

das rochas de Gardete, tendo-se recorrido nas restantes a decalques 

efectuados sobre moldes de látex, com controlo fotográfico e, em 

escassos casos particulares, ao decalque sobre fotografias a preto e 

branco ou coloridas, mas executados a partir de impressões e à escala 

natural. 

Nas descrições das gravuras considerámos a sua forma, as 

técnicas utilizadas na sua realização, a partir das três detectadas (incisão 

filiforme, abrasão e picotagem) e das suas variantes, o aspecto e as 

dimensões dos negativos, tal como das linhas ou manchas por eles 

formadas, no caso das gravuras picotadas, as sobreposições ou 

associações e as dimensões. Em alguns casos referem-se os graus de 

pátina. 

Os levantamentos, produzidos por percussão directa ou indirecta, 

de artefactos líticos ou metálicos, oferecem duas formas essenciais, a 

circular ou a oval, mostrando esta última variante técnica, com aspecto 

oblongo, também chamada do tipo bago de arroz. Considerámos 

picotados de pequenas, médias e grandes dimensões, consoante 

possuíssem menos de 2 mm de diâmetro/comprimento, oscilassem entre 

aquela dimensão e 5 mm ou fossem de grandeza superior àquela última. 

A identificação numérica das gravuras em cada um dos painéis 

fez-se, no caso das superfícies pouco decoradas, da esquerda para a 

direita e de cima para baixo, segundo a posição mais normal de qualquer 

observador frente àqueles testemunhos. Para as superfícies maiores e 

com mais densa iconografia, subdividiu-se cada uma ou considerou-se 

quatro quadrantes, tendo-se numerado as figuras segundo o sentido dos 

ponteiros de um relógio e registado tal atribuição, através de abcissa e 

ordenada, situadas perto dos bordos das rochas. 
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SÃO SIMÃO
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◄ São Simão. Vista da subida de Perais. ▲ São Simão. Zona da ribeira de Montalvão. 

◄ São Simão. Zona montante. ▲ São Simão. Zona do Cachão de São Simão. 

◄ São Simão. Zona média.  
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A estação de arte rupestre de São Simão, ou do Cachão de São 

Simão, constitui, a par de Fratel, um dos mais extensos e densos 

conjuntos de gravuras do Vale do Tejo. Ela estende-se por cerca de       

1,5 km, ao longo da margem esquerda daquele tio, a partir de zona 

situada a menos de 1 km a jusante da barragem de Cedilho e da foz do rio 

Sever, até local frente à foz do Ribeirão, na margem oposta. 

O rio Tejo corre ali primeiro no sentido nordeste-sudoeste, em 

seguida descreve curva larga, seguindo, depois, na direcção de poente. 
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No sector indicado conflui a ribeira de Montalvão, existindo tanto 

a montante como a jusante daquela, até meados dos anos setenta da 

passada centúria, ruínas de dois moinhos, um deles conhecido como 

azenha de São Simão. 

Este arqueossítio, hoje parcialmente submerso pelas águas da 

albufeira da barragem de Fratel, pertence à freguesia de Montalvão e ao 

concelho de Nisa. As coordenadas geodésicas de dois pontos extremos 

são: 39º39’41’’ de latitude norte e 7º32’38’’ de longitude oeste de 
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Greenwich, a montante, e 39º39’29’’ de latitude norte e 7º33’39’’ de 

longitude oeste de Greenwich, a jusante. 

Foram estudadas as seguintes 94 superfícies gravadas, a partir de 

decalques directos, de moldes de látex e de diapositivos coloridos: 017, 

026, 028, 029, 037, 1, 4, 5, 6, 10, 12A, 12B, 37A, 38, 40, 42, 43, 44, 62, 

64, 67, 68, 71, 74, 77, 81, 88, 88A, 91, 92, 101A, 101B, 115, 119A, 124, 

130, 134, 137, 158, 1581, 1582, 1583, 168, 168E, 170, 172, 1721, 173A, 

173B, 177, 182, 183, 186, 187, 1901, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 202, 

2021, 2022, 203, 204, 2061, 208, 2081, 210, 214, 218, 219, 2191, 2201, 

2202, 2203, 221, 222, 2221, 2222, 223, 226, 229, 230, 233, 2331, 234A, 

235, 2351, 235A, 253, 254, 265A. 

O código utilizado na marcação da informação recolhida 

circunscreve-se às duas iniciais pelo que o sítio é mais conhecido         

(SS = São Simão). 
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SÃO SIMÃO 017 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, de forma 

rectangular, delimitado por fissuras transversais. Mede 0,300 m de 

comprimento e 0,135 m de largura. 

Catálogo. 
SS 017.1 – Corço. Representado de pé e em perspectiva, dirigido 

para o lado direito do observador. Mostra a cabeça baixa, com perfil 
triangular, assente em pescoço largo. Sobre a cabeça observa-se a 
armação, curta, com duas hastes paralelas. As linhas cérvico-dorsal e 
ventral são convexas e foram figurados ambos pares de membros, 
lineares e oblíquos em relação ao corpo. A cauda é longa em demasia 
para a espécie figurada. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas nem 

sempre contínuas. Mede 0,150 m de comprimento e 0,075 m, de altura, 
na cabeça. 

SS 017.2 – Semicírculo. Esboço, realizado com picotados de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
descontínuos. Mede 0,025 m de diâmetro. 

 
 

 
 

 

 ◄ Rocha SS 017. Caprino.
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SÃO SIMÃO 026 
 

Suporte. Área de rocha sub-horizontal com contorno oval, 

delimitada por relevos e fracturas. Encontra-se atravessada por fissuras 

oblíquas. Mede 0,300 m de comprimento e 0,170 m de largura máxima. 

Catálogo. 
SS 026.1 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

SS 026.2 – Triângulo. Escaleno, apresenta lados algo indefinidos 
e o interior preenchido por picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,045 m de altura e 0,050 m de largura, na 
base. 

SS 026.3 – Mancha. Pequeno núcleo de levantamentos dispersos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

◄ Rocha SS 026. Aspecto geral. 
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SÃO SIMÃO 028 
 

Suporte. Face superior e horizontal de bloco, pertencente a 

afloramento, situado ao nível do solo e com perímetro sub-rectangular. 

Mede 0,237 m de comprimento e 0,135 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
SS 028.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 

circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 028.2 – Podomorfo. Representação de pegada possuindo 
corpo de forma oval e sete dedos, compridos e dispostos em leque, na 
extremidade distal. Foi representada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linhas algo 
difusas e preenchendo o seu interior. Mede 0,088 m de comprimento. 

SS 028.3 – Podomorfo. Figura pegada com corpo de forma oval e 
cinco dedos dirigidos para o lado direito do observador. Mostra 
levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas algo difusas e preenchendo o seu interior. 
Mede 0,095 m de comprimento. 

 

 

SS 028.4 – Podomorfo. Pegada oferecendo corpo de forma oval e 
um enorme dedo, dado ter sido amputada, na área distal, por fractura do 
bordo do suporte. Foi gravada com picotados de contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, formando linhas algo difusas e 
preenchendo o seu interior. Mede 0,063 m de comprimento. 

SS 028.5 – Podomorfo. Trata-se, apenas, de parte do volume 
distal de pegada, mostrando o esboço dos dedos, devido a fractura do 
suporte. Possui negativos com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo contorno e mancha. Mede 0,027 m de 
comprimento. 

SS 028.6 – Linha curva. Elaborada através de picotados, 
mostrando contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e nem 
sempre contínuos. Mede 0,045 m de comprimento. 

 
 
 

 
  

◄ Rocha SS 028. Vista de conjunto. 

► Rocha SS 028. Podomorfos. 
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12 



 

SÃO SIMÃO 029 
 

Suporte. Sector de afloramento rochoso, sub-horizontal, 

delimitado por fracturas profundas e mostrando fissuras longitudinais. 

Mede 0,330 m de comprimento e 0,165 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
SS 029.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 
SS 029.2 – Podomorfo. Representa pegada direita, de forma sub-

trapezoidal, com a zona correspondente ao calcanhar arredondada. Os 
dedos foram marcados através de pequenas linhas. Foi figurada através 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, formando linha periférica quase contínua e preenchendo o 
seu interior. Mede 0,055 m de comprimento e 0,025 m de largura 
máxima, no terço distal. 

SS 029.3 – Podomorfo. Mostra pé esquerdo com forma sub-
trapezoidal, calcanhar arredondado e concavidade interior. Foi gravada 
com levantamentos de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
constituindo linha periférica quase contínua e preenchendo o seu interior. 
Mede 0,067 m de comprimento e 0,026 m de largura máxima, no terço 
distal. 

SS 029.4 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,040 m de comprimento 
e 0,080 m de largura. 

 

 
 

 
► Rocha SS 029. 

Podomorfo.  
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SÃO SIMÃO 037 
 

Suporte. Pequeno sector sub-horizontal, com perímetro 

trapezoidal, situado junto a canto, atravessado transversalmente por 

fissuras e veios de quartzo branco. Mede 0,360 m de comprimento e 

0,220 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo.  
SS 037.1 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 

circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 
SS 037.2 – Veado. Figura em parte apenas esboçada, encontra-se 

de pé, dirigida para o lado esquerdo do observador, tendo a cabeça e o 
corpo figurados de perfil, enquanto a armação, muito difusa, e os 
membros ulteriores estão representados em perspectiva. A cabeça 
apresenta perfil trapezoidal alongado, a armação duas linhas verticais e 
outras a elas perpendiculares, figurando os galhos. O pescoço é longo e 
largo e o corpo tem contorno oval, alongado, encontrando-se preenchido 
por picotados. Reconhece-se a cauda, curta conforme é próprio desta 
espécie e os dois membros traseiros, lineares e oblíquos, em forma de V 
invertido, em relação ao corpo. Foi gravado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo 
linhas e manchas descontínuas. Encontra-se parcialmente sobreposto por 
oval (SS 037.3). Mede 0,195 m de comprimento e 0,120 m de altura, na 
cabeça. 

SS 037.3 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe parte dianteira de veado (SS 037.2). Mede 0,090 m 
por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 037.4 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linha quase contínua, 
embora de bordos irregulares. Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. A representação de veado integra, claramente, as 

características do estilo estilizado dinâmico, sendo a oval e o círculo mais 

tardios, um deles sobrepondo o veado, mas devendo associar-se àquele. 

Não é raro, na arte do Vale do Tejo, associarem-se a figura pré-existente, 

a cada um dos lados, círculos, formando tríade de elementos, aspecto que 

ocorre a partir do período meridional e deve alcançar o período dos 

círculos e linhas. 

 

 

 

 
 
 

 
 

  
▲ Rocha SS 037. Aspecto geral. 
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SÃO SIMÃO 1 
 

Suporte. Sector de afloramento, sub-horizontal, mostrando 

contorno trapezoidal, muito alongado. Mede 0,350 m de comprimento e 

0,170 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 1.1 – Antropomorfo. Representação esquemática, apresenta 

cabeça de forma subcircular, corpo linear, braços e pernas abertos, 
perpendiculares àquele, embora uma daquelas esteja algo inclinada, tal 
como longo falo. Foi gravado com levantamentos de contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias, formando linhas contínuas e 
profundas. Mede 0,230 m de altura e 0,110 m de largura, nas pernas. 

SS 1.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

 
 

 

 
  

▲ Rocha SS 1. 
Antropomorfo. 
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SÃO SIMÃO 4 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal e com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas profundas e por fissuras. É atravessada por 

fracturas longitudinais e oblíquas. Mede 0,500 m de comprimento e 

0,480 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
SS 4.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 

contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 4.2 – Oval. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha, contínua, larga 
e profunda. Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 4.3 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 4.4 – Mancha. Pequeno grupo de picotados dispersos, com 
contorno oval e grandes dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

 

SS 4.5 – Colubrídeo. Apresenta três curvas e foi gravado a partir 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha algo descontínua. Mede 0,125 m de comprimento. 

SS 4.6 – Linha recta. Foi gravada através de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, embora 
descontínuos. Mede 0,100 m de comprimento. 

SS 4.7 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,070 m de comprimento. 

SS 4.8 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 4.9 – Oval. Foi representada a partir de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,065 m por 0,050 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 4.10 – Mancha. Com forma poligonal, assemelha-se a 
prótomo de zoomorfo. Encontra-se figurada através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 
0,050 m de comprimento e 0,030 m de largura máxima, em uma das 
extremidades. 

SS 4.11 – Mancha. Apresenta negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposto por oval (SS 4.12). 
Mede 0,180 m de diâmetro. 

SS 4.12 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. 
Mede 0,120 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 
  

◄ Rocha SS 4. 
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SÃO SIMÃO 5 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal e de contorno triangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,520 m de comprimento e 0,490 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
SS 5.1 – Mancha. Grande conjunto de picotados dispersos, 

mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,400 m 
de diâmetro. 

SS 5.2 – Podomorfo. Representa contorno, de pé humano 
calçado, do lado direito. Foi gravado a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha ligeiramente 
interrompida. Encontra-se sobreposto por semicírculo (SS 5.3). Mede 
0,125 m de comprimento e 0,055 m de largura máxima, no terço distal. 

SS 5.3 – Semicírculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe podomorfo (SS 5.2) e idoliforme (SS 5.4). Mede 
0,060 m de diâmetro. 

SS 5.4 – Idoliforme. Oferece cabeça destacada e corpo de 
contorno quadrangular. Encontra-se figurado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas. Foi sobreposto por semicírculo (SS 5.3) e sobrepõe círculo 
(SS 5.6). Mede 0,190 m de altura e 0,160 m de largura máxima, no 
volume mesial. 

SS 5.5 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias e constituindo linha contínua. Sobrepõe círculo  
(SS 5.6). Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 5.6 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, enformando linha 
contínua. Encontra-se sobreposta por idoliforme (SS 5.4) e por oval     
(SS 5.5). Mede 0,170 m de diâmetro. 

SS 5.7 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 5.8 – Oval. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua, 
larga e profunda. Mede 0,105 m por 0,075 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 5.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,180 m de diâmetro. 

Comentário. Esta superfície oferece importante sucessão 

estratigráfica, que inclui figuração de possível artefacto sócio-religioso, 

com forma pouco comum na arte tagana, embora encontre paralelos, a 

jusante, no Cachão do Algarve ou na arte megalítica. 

A sucessão mencionada inicia-se com círculo, sobreposto por 

oval e pelo idoliforme, sendo aquele sobreposto por semicírculo que, 

também, sobrepõe pequeno podomorfo. 

A associação entre podomorfos e idoliformes, ou daqueles a 

outras figuras mais antigas, é recorrente na arte do Tejo. Importa, ainda, 

sublinhar o facto de os podomorfos ocuparem, em geral, posições mais 

altas, ou marginais, em relação às restantes imagens. 

 

 

      P VI-C 
   SS 5.3    

 

 

 

    SS 5.2  P VI-B 
 

 

 

 

  SS 5.5 SS 5.4    P VI-A 
 

 

 

 

  SS 5.6    P V 
 

 Síntese estratigráfica da rocha 5 de São Simão.

17



 

 
 
 
  

▼ Rocha SS 5. Aspecto geral.
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SÃO SIMÃO 6 
 

Suporte. Superfície oblíqua, situada na extremidade mais alta de 

afloramento, delimitada por fracturas profundas e atravessada por 

fissuras longitudinais. Mede 0,600 m de comprimento por 0,430 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
SS 6.1 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Sobrepõe grande conjunto de círculos concêntricos (SS 6.3). Mede   
0,070 m de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS 6.2 – Mancha. Núcleo de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 6.3 – Seis círculos concêntricos. Foram gravados a partir de 
picotados, com contorno circular ou oval, mostrando pequenas e médias 
dimensões, enformando esboços ou linhas contínuas, em alguns sectores 
largas e profundas. O círculo exterior foi sobreposto por outro círculo  
(SS 6.1). Os círculos medem 0,060 m, 0,120 m, 0,180 m, 0,240 m,   
0,300 m e 0,360 m de diâmetro, ou seja, cada um é maior 0,060 m que o 
antecedente. 

SS 6.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

Comentário. Trata-se do maior conjunto de círculos concêntricos 

da arte do Vale do Tejo, sendo reconhecível a grande distância. Deve 

integrar o período atlântico daquela. 

 
 
 

 
 

  
▲ Rocha SS 6. Pormenor do conjunto 
de círculos concêntricos. 
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► Rocha SS 6. 
Vista. 
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SÃO SIMÃO 10 
 

Suporte. Sector de painel sub-vertical, delimitado por duas 

profundas fracturas e cortado por fissuras oblíquas, tal como por 

estalamento superficial. Mede 0,415 m de comprimento e 0,280 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 10.1 – Espiral. Dextrorsa, mostra três voltas e meia. Foi 

gravada com picotados, de contorno circular ou oval e de médias 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda, embora 
actualmente interrompida por fractura do suporte. Mede 0,210 m de 
diâmetro. 

SS 10.2 – Mancha. Pequeno núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,060 m 
de diâmetro. 

SS 10.3 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

 
 

 
 

 

 
 

  
▲ Rocha SS 10. Espiral.  
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SÃO SIMÃO 12A 
 

Suporte. Superfície oblíqua, de afloramento também gravado no 

topo, com contorno poligonal, delimitada por fracturas e atravessada por 

numerosas fissuras. Mede 0,400 m de comprimento e 0,300 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 12A.1 – Duas ovais concêntricas. Mostram levantamentos, 

com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Sobrepõem pequeno 
triângulo (SS 12A.2). Medem 0,188 m e 0,170 por 0,080 m e 0,030 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 12A.2 – Triângulo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas contínuas. 
Encontra-se sobreposto por duas ovais concêntricas (SS 12A.1). Mede 
0,030 m de altura e 0,025 m de largura, na base. 

SS 12A.3 – Círculo. Parcialmente em esboço, possui picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
apenas parcialmente contínua. Foi sobreposto por idoliforme (SS 12A.4). 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 12A.4 – Idoliforme. Mostra forma semicircular, algo 
alongada, e três covinhas no interior, dispostas em linha recta. Foi 
gravado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha contínua. Sobrepõe esboço de círculo    
(SS 12A.3). Mede 0,085 m de comprimento e 0,040 m de largura 
máxima, na área mesial. 

SS 12A.5 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta quase cinco voltas e foi 
gravada através e levantamentos, possuindo contorno circular ou oval e 
médias dimensões, enformando linha contínua e profunda. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

SS 12A.6 – Círculo. Pouco mais que um esboço, foi representado 
a partir de picotados, com contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 12A.7 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

SS 12A.8 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

Comentário. A espiral foi a primeira figura a ser executada, do 

conjunto acima descrito. É possível que seja contemporânea de espirais 

existentes no topo da mesma rocha, devendo integrar o período atlântico 

da arte do Vale do Tejo. 

Os dois círculos constituem a segunda intervenção gráfica e, 

talvez, com o pequeno triângulo. 

Um dos círculos foi sobreposto por idoliforme, por certo 

contemporâneo das duas ovais concêntricas e ambos pertencentes ao 

período terminal da arte do Tejo, ou seja, ao final do período dos círculos 

e linhas. 
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◄ Rocha SS 12A. 
Aspecto geral. 
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► Rocha SS 12A. 
Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 12B 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede    

0,460 m de comprimento e 0,300 m de largura máxima. 

Catálogo. 
SS 12B.1 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de esboços, 

elaborados a partir de levantamentos, possuindo contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, muito descontínuos. Medem 
0,040 m e 0,080 m, de diâmetro. 

SS 12B.2 – Leteriforme. Parece representar a letra T, embora com 
a barra oblíqua. Foi gravado através de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas. Medem 
0,075 m de altura e 0,042 m de largura máxima. 

SS 12B.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede   
0,090 m de diâmetro. 

SS 12B.4 – Raspagem. Grupo de incisões filiformes, a maioria 
das quais paralelas, interceptadas por outras que lhes são oblíquas. Mede 
0,110 m de comprimento e 0,075 m de largura. 

SS 12B.5 – Espiral. Dextrorsa, apresenta cinco voltas e meia, 
tendo sido representada a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, enformando linhas estreitas, profundas e 
quase contínuas. Mede 0,155 m de diâmetro. 

Comentário. A espiral é a figura dominante deste conjunto de 

gravuras, sendo algo ulteriores os esboços de círculos concêntricos. O 

leteriforme pode ter idade histórica e os filiformes (raspagem) devem 

corresponder à gravação mais antiga, muito possivelmente ascendendo 

aos finais do Paleolítico Superior, a atendermos a paralelos com gravuras 

de Foz Côa ou da gruta do Escoural. 

 

 

 
 
 
 

 
▲ Rocha SS 12B. Aspecto geral. 
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SÃO SIMÃO 37A 
 

Suporte. Corresponde à superfície superior de bloco horizontal e 

com contorno poligonal, mas possuindo zona central ovalada. Esta 

contém duas covinhas naturais, separadas por zona mais alta, sendo 

atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,480 m de comprimento e 

0,374 m de largura máxima. 

Catálogo. 
SS 37A. 1 – Face oculada. Aproveita bloco, cuja volumetria e 

modelação natural, designadamente a presença da zona mais elevada ao 
centro e de duas covinhas naturais, sugere face humana. Aquela foi 
sublinhada com a representação de círculo, na zona correspondente à 
boca. Este foi gravado, através de picotados, de contorno circular ou oval, 
possuindo pequenas e médias dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. O círculo oferece 0,110 m de diâmetro. Mede 0,390 m 
de comprimento e 0,280 m de largura máxima, na zona dos olhos. 

SS37S.2 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,035 de diâmetro. 

Comentário. Trata-se de caso paradigmático de como a forma do 

suporte sugere a presença antropomórfica, o que também acontece, 

embora de modo mais discreto, com outras faces oculadas. Como os 

olhos, por certo os elementos com maior significado nestas 

representações, correspondem a pré-existências, gravou-se enorme boca, 

afirmando, decididamente, a antropomorfização do elemento natural, 

órgão que nem sempre surge na iconografia congénere. 

 
 
 
 
 

 
 
 

► Rocha SS 37A. 
Face oculada. 
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▲ Rochas SS 35 a SS 40. Aspecto geral. 

27



 

SÃO SIMÃO 40 
 

Suporte. Rocha oblíqua, com perímetro rectangular, delimitada 

por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,750 m de 

comprimento e 0,610 m de largura, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
SS 40. 1 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 40.2 – Linha recta. Foi gravada com picotados, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede     
0,070 m de comprimento. 

SS 40.3 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,080 m de diâmetro. 

SS 40.4 – Círculo contendo ponto central. Pouco mais que 
esboçado, oferece levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões e descontínuos. Mede 0,060 m de diâmetro.  

SS 40. 5 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,035 m de diâmetro. 

SS 40.6 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 40.7 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua. Mede     
0,070 m de diâmetro. 

SS 40.8 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua e profunda. Foi 
envolvido por oval (SS 40.9). Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 40.9 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, formando linha contínua, larga e profunda, que 
reutiliza duas fracturas. Envolve círculo (SS 40.8) e disco (SS 40.10). 
Mede 0,160 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 40.10 – Disco. Oferece levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Foi envolvido por oval        
(SS 40.9). Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 40.11 – Barra. Foi elaborada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

SS 40.12 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,120 m 
de diâmetro. 

SS 40.13 – Círculo. Pouco mais que esboço, apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
algo descontínuos. Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 40.14 – Oval. Esboço, possui negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m por 0,060 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 40.15 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,155 m de comprimento. 

SS 40.16 – Barra. Oferece levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,035 m de 
comprimento. 

SS 40.17 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 40.18 – Jugo. Oferece as características três curvaturas largas 
e foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas a médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,095 m de comprimento. 

SS 40.19 – Disco. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe antropomorfo esquemático    
(SS 40.20) e foi sobreposto por oval (SS 40.22). Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 40.20 – Antropomorfo. Esquemático, possui forma oval 
achatada e segmento central longitudinal. Foi gravado a partir de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas. Encontra-se sobreposto por disco           
(SS 40.19) e por grande oval (SS 40.22). Mede 0,080 m de altura e   
0,120 m de largura máxima, na área mesial. 
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SS 40.21 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 40.22 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga mas algo difusa. 
Sobrepõe disco (SS 40.19) e antropomorfo esquemático (SS 40.20). 
Mede 0,260 m por 0,200 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 40.23 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 40.24 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 40.25 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Se exceptuarmos o círculo contendo ponto central, 

o jugo e o antropomorfo esquemático, que devem ainda pertencer ao 

período meridional, todas as outras gravuras deste suporte integram os 

dois últimos grandes períodos da arte do Vale do Tejo. 
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De facto, o jugo não só ocupa posição central na parte direita 

desta rocha, como oferece variante técnica de gravação que se não 

observa nas outras imagens, mostrando maior grau de pátina. O 

antropomorfo situa-se em zona marginal do suporte e foi sobreposto por 

disco e por oval. Os dois discos constituem imagens características do 

período atlântico.  

A restante iconografia pertence ao período dos círculos e linhas, 

embora nela se detecte, pelo menos, duas fases daquele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total 
antropomorfo 1 - - - - 1 
jugo 1 - - - - 1 
discos - 2 - - - 2 
círculos - - 2 3 - 5 
ovais - - - 2 1 3 
linha recta  - - - 1 - 1 
linha curva - - - 1 - 1 
barras - - - 2 - 2 
círc. conc. c/ p. cent. 1 - - - - 1 
manchas - - - - 8 8 
Total  3 2 2 9 9 25 

Síntese iconográfica da rocha 40 de São Simão. 
 
  

◄ Rocha SS 40. Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 42 
 

Suporte. Superfície com contorno poligonal, delimitada por 

fracturas profundas e atravessada por numerosas fissuras transversais. 

Mede 1,625 m de comprimento e 1,275 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
SS 42.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,200 
m de diâmetro. 

SS 42.2 – Mancha. Concentração de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval, com pequenas e médias dimensões. Mede 
0,250 m de diâmetro. 

SS 42.3 – Covinha. Mostra perímetro de forma circular e foi 
gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 42.4 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
encontra-se figurada através de picotados, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,006 m de profundidade. 

SS 42.5 – Mancha. Aglomerado de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 42.6 – Disco. Foi gravado com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha de contorno contínua, 
embora de largura irregular, e preenchendo parte do interior. Mede 0,110 
m de diâmetro. 

SS 42.7 – Círculo. Representado a partir de levantamentos com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha 
contínua, larga e profunda, embora de bordos irregulares. Mede 0,075 m 
de diâmetro. 

SS 42.8 – Duas ovais concêntricas. Foram representadas através 
de picotados, com contorno circular ou oval e de médias dimensões, 
formando linhas descontínuas, mas de larguras muito irregulares. A oval 

maior mede 0,140 m por 0,080 m e a menor 0,070 m por 0,030 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 42.9 – Círculo. Trata-se de esboço, realizado com picotados 
de contorno oval, de pequenas a médias dimensões e descontínuos. Mede 
0,020 m de diâmetro. 

SS 42.10 – Círculo. Mostra levantamentos, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda, embora de bordos irregulares. No seu interior, algo 
descentrada, encontra-se pequena covinha (SS 42.11). Mede 0,125 m de 
diâmetro. 

SS 42.11 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com picotados, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Encontra-se no interior de círculo (SS 42.10), podendo a ele 
estar associada. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,004 m de profundidade. 

SS 42.12 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha algo descontínua. Mede 
0,110 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 42.13 – Círculo. Esboço, formado por picotados de contorno 
oval, de dimensões pequenas a médias e descontínuos. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

SS 42.14 – Disco. Não completamente gravado, apresenta 
levantamentos com contorno circular ou oval, de pequenas, médias e 
grandes dimensões, formando linha descontínua e não preenchendo a 
totalidade do interior. Mede 0,130 m de diâmetro. 

SS 42.15 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 42.16 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões, formando linha algo 
descontínua. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 42.17 – Linha curva. Possivelmente pertencente a oval, em 
parte desaparecida devido a fractura do suporte, mostra picotados com 
contorno oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha quase 
contínua, encurvada em uma das extremidades. Mede 0,150 m de 
comprimento. 

SS 42.18 – Trapézio. Foi gravado com negativos de contorno 
circular  ou  oval,  de  médias  e  grandes  dimensões,  enformando  linhas  
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contínuas, largas e profundas, embora de bordos algo irregulares. Mede 
0,110 m de altura e 0,075 m de largura, na base. 

SS 42.19 – Barra. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,085 m de comprimento. 

SS 42.20 – Cordiforme. Foi gravado através de picotados 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,065 m de altura e 0,075 m de 
largura máxima. 

SS 42.21 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 42.22 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado a partir de 
levantamentos, com contorno oval, de dimensões médias e descontínuos. 
Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 42.23 – Triângulo. Com forma equilátera, mostra picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, formando 
linhas contínuas e preenchendo o seu interior. Mede 0,035 m de altura e 
0,035 m de largura, na base. 

SS 42.24 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval e pequenas, médias ou grandes dimensões. Mede     
0,100 m de diâmetro. 

SS 42.25 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

SS 42.26 – Quadrado. Mostra levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas descontínuas e 
algo difusas. Mede 0,090 m de lado. 

SS 42.27 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

SS 42.28 – Mancha. Grupo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

SS 42.29 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas, médias e grandes. 
Mede 0,300 m de diâmetro. 

SS 42.30 – Pórtico. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linhas 
contínuas, largas e profundas. Foi sobreposto por semicírculo (SS 42.31). 
Mede 0,060 m de altura e 0,090 m de largura. 

SS 42.31 – Semicírculo. Foi gravado a partir de picotados 
possuindo contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
formando linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe pórtico (SS 42.30) e 
encontra-se ligado a oval (SS 42.35), através de linha (SS 42.34). Mede 
0,170 m de diâmetro. 

SS 42.32 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,030 m por 0,020 m, segundo dois eixos 
ortogonais e 0,004 m de profundidade. 

SS 42.33 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça, 
destacada do corpo, com forma subcircular, tronco linear, os antebraços 
fazem ângulo recto com os braços, encontrando-se o direito erguido e o 
esquerdo voltado para baixo. As duas pernas, dobradas em ângulo recto, 
estão voltadas para baixo. O sexo encontra-se figurado. Foi gravado com 
levantamentos, de contorno circular ou oval, possuindo dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas, largas, mas algo difusas, e 
profundas. Mede 0,090 m de altura. 

SS 42.34 – Linha recta. Foi gravada com picotados, de contorno 
circular ou oval, com grandes dimensões e contínuos, constituindo linha 
larga e profunda. Une semicírculo (SS 42.31) a oval (SS 42.35). Mede 
0,100 m de comprimento. 

SS 42.35 – Oval. Possui levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com médias a grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposta por duas linhas, uma (SS 42.34) que a une a 
semicírculo (SS 42.31) e outra mais curta (SS 42.41). Mede 0,100 m por 
0,085 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 42.36 – Mancha. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Surge sobre os quartos 
traseiros de representação de equídeo (SS 42.37). Mede 0,045 m de 
diâmetro. 

SS 42.37 – Equídeo. Parece tratar-se de figuração estática de 
cavalo, de pé, voltada para o lado esquerdo do observador e situada 
próxima do bordo do suporte. A cabeça, longa e mostrando a extremidade 
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► Rocha SS 42. 
Pormenor. 

35



 

correspondente ao focinho arredondada, assenta em pescoço 
proporcionado. As crinas, altas, fazem ângulo recto com a testa. O corpo 
é trapezoidal, com a linha cérvico dorsal ligeiramente convexa, tal como 
a ventral. Os dois pares de membros são lineares e encontram-se em 
perspectiva, embora perpendiculares ao eixo do corpo. A cauda foi 
figurada e é curta. Apresenta picotados, de contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, constituindo linhas contínuas, 
preenchendo o interior da cabeça e do corpo. Toda a figura mostra 
elevado grau de pátina. Sobre os quartos traseiros foi gravada mancha de 
picotados (SS 42.36). Mede 0,155 m de comprimento e 0,120 m de 
altura, na cabeça. 

SS 42.38 – Laço. Figura constituída por linha que descreve 
círculo e mostra as extremidades longas. Foi gravado com 
levantamentos, de contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, formando linha contínua. Mede 0,100 m de altura. 

SS 42.39 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 42.40 – Círculo. Esboço, formado por levantamentos, de 
contorno circular ou oval, com médias e grandes dimensões. Mede   
0,130 m de diâmetro. 

SS 42.41 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe oval (SS 42.35). Mede 0,100 m de comprimento. 

Comentário. O pequeno equídeo, embora estático, oferece as 

principais características dos zoomorfos do nosso período III da arte do 

Vale do Tejo, constituindo caso único nesta rocha e raro, se atendermos à 

espécie representada. É possível que o cordiforme e algumas figuras de 

carácter circular integrem o período IV, embora a restante iconografia 

deva pertencer aos períodos V e, sobretudo VI, da arte tagana. 

Merece ainda referência especial o antropomorfo esquemático, 

profundamente gravado, cuja técnica e morfologia o aproximam do seu 

congénere da rocha 68, deste mesmo arqueossítio (SS 68.1).  

 

 P III P IV P V P VI P ? total % 
antropomorfo - 1 - - - 1 2,44 
cavalo 1 - - - - 1 2,44 
barra - 1 - - - 1 2,44 
círculos - - 1 6 - 7 17,07 
discos - - - 2 - 2 4,87 
ovais - - - 4 - 4 9,75 
duas ovais conc. - - - 1 - 1 2,44 
semicírculo - - - 1 - 1 2,44 
cordiforme - 1 - - - 1 2,44 
laço - - - - 1 1 2,44 
triângulo - 1 - - - 1 2,44 
trapézio - - - 1 - 1 2,44 
quadrado - - - 1 - 1 2,44 
covinhas - - - - 5 5 12,21 
manchas - - - - 9 9 21,95 
linhas rectas - - - 2 - 2 4,87 
linha curva - - - 1 - 1 2,44 
pórtico - - - 1 - 1 2,44 
Total 1 4 1 20 15 41 100 
% 2,44 9,75 2,44 48,79 36,58 100  

Síntese iconográfica da rocha 42 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 43 
 

Suporte. Superfície lateral, sub-vertical e com contorno 

trapezoidal, de grande bloco. Encontra-se definida por fracturas e 

atravessada por fissuras, sobretudo transversais. Mede 0,950 m de 

comprimento e 0,750 m de altura. 

Catálogo. 
SS 43.1 – Caprino. Foi figurado de pé, com a cabeça e o corpo de 

perfil e a armação em perspectiva. Encontra-se voltado para o lado direito 
do observador. A cabeça, triangular, assenta em pescoço longo e mostra 
armação, não muito desenvolvida, dirigida para trás, em forma de V. O 
corpo, em contorno, é ovalado. Estão representados ambos pares de 
membros, perpendiculares ao corpo, e a cauda, curta e semierguida. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas contínuas. Encontra-se sobreposto por 
grande figura de forma oval (SS 43.2). Mede 0,140 m de comprimento e 
0,080 m de altura, na cabeça. 

SS 43.2 – Oval. Foi gravada com negativos possuindo contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linha 
quase contínua, larga e profunda. Sobrepõe caprino (SS 43.1) e encontra-
se sobreposta por linha recta (SS 43.3), por dois pares de colubrídeos  
(SS 43.4, SS 43.5, SS 43.6, SS 43.7) e por pequeno círculo (SS 43.8). 
Mede 0,450 m por 0,300 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 43.3 – Linha recta. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, formando linha algo 
descontínua e irregular. Sobrepõe oval (SS 43.2) e foi sobreposta por 
outra linha recta (SS 43.9). Mede 0,600 m de comprimento. 

SS 43.4 – Colubrídeo. Mostra seis curvas e foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linha contínua, embora de largura e profundidade variáveis. É paralelo a 
outro colubrídeo (SS 43.5) e sobrepõe oval (SS 43.2). Mede 0,450 m de 
comprimento. 

SS 43.5 – Colubrídeo. Apresenta seis curvas e levantamentos com  

contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, mas irregular. Foi disposto em paralelo ao colubrídeo 
anteriormente descrito (SS 43.4) e sobrepõe oval (SS 43.2). Mede    
0,450 m de comprimento. 

SS 43.6 – Colubrídeo. Possui quatro curvas, uma das quais muito 
aberta. Foi gravado com picotados, de contorno circular ou oval, com 
dimensões médias, constituindo linha quase contínua, mas algo irregular. 
É quase paralelo a outro colubrídeo (SS 43.7), sobrepõe oval (SS 43.2) e 
foi sobreposto por duas linhas (SS 43.10 e SS 43.11). Mede 0,480 m de 
comprimento. 

SS 43.7 – Colubrídeo. Apresenta quatro curvas e foi gravado 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval, possuindo 
pequenas e médias dimensões, constituindo linha contínua mas irregular. 
É paralelo ao colubrídeo antes descrito (SS 43.6), sobrepõe oval           
(SS 43.2) e foi sobreposto por duas linhas (SS 43.10 e SS 43.11). Mede 
0,400 m de comprimento. 

SS 43.8 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Sobrepõe figura oval (SS 43.2). Mede    
0,060 m de diâmetro. 

SS 43.9 – Linha recta. Mostra negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe linha (SS 43.3). Mede 0,100 m de comprimento. 

SS 43.10 – Linha recta. Foi gravada a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões, contínuos. 
Sobrepõe dois colubrídeos (SS 43.6 e SS 43.7). Mede 0,220 m de 
comprimento. 

SS 43.11 – Linha curva. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, algo descontínuos. Sobrepõe dois 
colubrídeos (SS 43.6 e SS 43.7) e linha recta (SS 43.13). Mede 0,160 m 
de comprimento. 

SS 43.12 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 43.13 – Linha recta. Parcialmente paralela a colubrídeo       
(SS 43.7), foi gravada através de levantamentos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, embora algo descontínuos. Sobrepõe 
oval (SS 43.2) e foi sobreposta por linha recta (SS 43.11). Mede 0,150 m 
de comprimento. 
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SS 43.14 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 43.15 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões, formando linha contínua, embora algo 
irregular. Foi sobreposto por podomorfo (SS 43.17). Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

SS 43.16 – Linha curva. Mostra picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de comprimento. 

SS 43.17 – Podomorfo. Pegada humana calçada, de lado 
indeterminado, realizada através de picotados, com contorno oval, de 
médias e grandes dimensões, formando linha descontínua. Sobrepõe 
círculo (SS 43.15). Mede 0,160 m de comprimento e 0,100 m de largura 
máxima, na extremidade distal. 

Comentário. Embora com dimensões modestas, esta superfície 

apresenta importantes sobreposições, tal como composições raras na arte 

do Vale do Tejo. 

A figura mais recuada e mais patinada é a de pequeno caprino, 

com estilo estilizado dinâmico (período III). 

A sua disposição, situada próxima do bordo do suporte e voltada 

para o interior daquele, como o facto de se encontrar isolada, tem 

paralelas em outras rochas do complexo tagano e, nomeadamente, no 

pequeno cavalo da rocha 42 deste mesmo arqueossítio (SS 42). 

 P III P IV P V P VI total 
caprino 1 - - - 1 
círculos - 2 - 1 3 
oval - 1 - - 1 
colubrídeos - - 4 - 4 
podomorfo - - - 1 1 
linhas rectas - - 1 3 4 
linhas curvas - 1 - 1 2 
mancha - - - 1 1 
Total 1 4 5 7 17 

Síntese iconográfica da rocha 43 de São Simão. 
 

                                 
     SS 43.3                        SS 43.17  P VI 
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    SS 43.2             SS 43.14             SS 43.15  P IV 
                                 
                                 
    
    
  SS 43.1 P III 
    
    

Síntese estratigráfica da rocha 43 de São Simão. 
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Ao período IV ou meridional devemos atribuir a grande oval,  

(SS 43.2), que claramente sobrepõe o caprino (SS 43.1), tal como dois 

dos círculos, gravados a cada um dos lados daquela (SS 43.14 e             

SS 43.15), constituindo composição que julgamos de carácter solar, 

representando aquele astro na aurora, em toda a sua plenitude do meio-

dia, e no poente. 

Dois pares de colubrídeos e linha parcialmente a eles paralela 

associaram-se, no período V ou atlântico, à composição referida, 

sobrepondo a grande oval e, muito possivelmente, aludindo a 

cosmogonia. No entardecer do ciclo artístico do Vale do Tejo foram 

gravadas linhas, pequeno círculo e podomorfo (SS 43.17), que sobrepõe 

um dos círculos (SS 43.15) da composição solar acima mencionada. 

 

 ▼ Rocha SS 43. Vista do conjunto.
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SÃO SIMÃO 44 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno de forma 

trapezoidal, delimitada por profundas fracturas, mostrando fracturas e 

fissuras transversais. Mede 2,200 m de comprimento e 1,725 m de 

largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
SS 44.1 – Oval. Foi gravada através de levantamentos possuindo 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, embora de bordos irregulares. Mede 0,080 m por 0,040 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.2 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha irregular e algo descontínua. 
Mede 0,070 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.3 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua larga e profunda. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 44.4 – Dois círculos concêntricos. Foram figurados a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, com pequenas e 
médias dimensões, constituindo linhas quase contínuas. Encontram-se 
sobrepostos por círculo (SS 44.6). Medem 0,045 m e 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 44.5 – Oval. Possui levantamentos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe face oculada (SS 44.9). Mede 0,105 m por 0,075 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.6 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval, com pequenas e médias dimensões, constituindo linha contínua. 
Sobrepõe dois círculos concêntricos (SS 44.4). Mede 0,065 m de 
diâmetro. 

SS 44.7 – Linha recta. Foi gravada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 

linha contínua, embora de largura e profundidade variáveis, aproveitando 
parcialmente fissura. Mede 0,320 m de comprimento. 

SS 44.8 – Serpentiforme. Mostra quatro curvaturas e foi figurado 
a partir de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões, embora formando linha contínua mas de bordos e 
profundidade irregulares. Foi sobreposto por grande figura esteliforme 
(SS 44.24). Mede 0,300 m de comprimento. 

SS 44.9 – Face oculada. Oferece contorno de forma sub-oval e 
duas covinhas representando os olhos. Foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda, tal como as duas covinhas. Foi sobreposta por 
figura oval (SS 44.5). Mede 0,110 m de comprimento e 0,065 m de 
altura. 

SS 44.10 – Círculo. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,025 m de diâmetro. 

SS 44.11 – Círculo. Foi figurado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, possuindo dimensões médias, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 44.12 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linha contínua. 
Encontra-se sobreposto por trapézio (SS 44.13). Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

SS 44.13 – Trapézio. Possui picotados com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha quase contínua. Sobrepõe 
oval (SS 44.17) e pequeno círculo (SS 44.12). Mede 0,110m m de 
comprimento e 0,90 m de altura. 

SS 44.14 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 44.15 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 44.16 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Parece constituir par com outro círculo (SS 44.22), possuindo  
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dimensões e técnica de gravação semelhantes. Mede 0,055 m de 
diâmetro. 

SS 44.17 – Oval. Figurada a partir de picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe pequeno círculo (SS 44.12) e foi sobreposta por 
trapézio (SS 44.13). Mede 0,060 m por 0,045 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 44.18 – Oval. Apresenta levantamentos, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias a grandes, formando linha contínua, 
embora de largura e profundidade variáveis. Mede 0,125 m por 0,100 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.19 – Espiral. Sinistrorsa, mostra pouco mais que duas 
voltas. Foi gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, formando linha contínua. Encontra-se envolvida 
por oval (SS 44.24) e o conjunto por esteliforme (SS 44.29). Mede   
0,060 m de diâmetro. 

SS 44.20 – Triângulo. Gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, que o preenchem. Foi 
sobreposto por esteliforme (SS 44.29). Mede 0,040 m de largura e    
0,030 m de altura. 

SS 44.21 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 44.22 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Julgamos que faz par com outro círculo (SS 44.16). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 44.23 – Círculo. Possui levantamento com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha quase 
contínua. Foi envolvida por oval (SS 44.25). Mede 0,045 m de diâmetro. 

SS 44.24 – Oval. Encontra-se figurada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua, mas de largura e profundidade irregulares. Envolve espiral    
(SS 44.19) e foi incluída em esteliforme (SS 44.29). 

SS 44.25 – Oval. Mostra levantamentos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 

Envolve pequeno círculo (SS 44.23) e foi sobreposta por esteliforme   
(SS 44.29). Mede 0,105 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.26 – Oval. Exibe picotados com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linha contínua, de largura e 
profundidade variáveis. Foi sobreposta e envolvida por esteliforme      
(SS 44.29). Mede 0,090 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.27 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos de contorno 
circular ou oval, com pequenas e médias dimensões, formando linha 
contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 44.28 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,025 m de diâmetro e 0,005 m de profundidade. 

SS 44.29 – Esteliforme. Mostra a base plana, lados ligeiramente 
oblíquos e a extremidade distal de forma semicircular. Foi gravado com 
levantamentos, de contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda, embora de 
bordos irregulares. Envolve pequeno triângulo (SS 44.20), duas ovais  
(SS 44.24 e SS 44.25), uma das quais também sobrepõe, tal como espiral 
(SS 44.19). Sobrepõe serpentiforme (SS 44.8) e oval (SS. 44.26). Mede 
0,190 m de altura e 0,250 m de largura máxima, no terço distal. 

SS 44.30 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 

SS 44.31 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 44.32 – Idoliforme. Apresenta a base recta, lados ligeiramente 
oblíquos e a extremidade distal semicircular. Foi gravado com negativos 
de contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda, embora de bordos irregulares. Mede 0,100 m 
de altura e 0,115 m de largura máxima, na base. 

SS 44.33 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha quase 
contínua. Sobrepõe esboço de oval (SS 44.38). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 44.34 – Rectângulo. Mostra picotados possuindo contorno 
circular  ou  oval,  de  dimensões  médias,  formando  linha  contínua,  de  
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▲ Rocha SS 44. Aspecto geral. 

◄ Rocha SS 44. Pormenor. 
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largura e profundidade variáveis. Mede 0,115 m de comprimento e   
0,095 m de largura. 

SS 44.35 – Covinha. Possui perímetro com forma oval e foi 
gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,025 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,005 m de profundidade. 

SS 44.36 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno oval e 
de grandes dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 44.37 – Mancha. Aglomerado de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 44.38 – Oval. Esboço, elaborado a partir de negativos com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e algo descontínuos. 
Foi sobreposta por círculo (SS 44.33). Mede 0,040 m por 0,030 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.39 – Círculo. Esboço, indicado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

SS 44.40 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 44.41 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi figurada  a partir de picotados, possuindo contorno circular ou oval, 
de médias dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,006 m de 
profundidade. 

SS 44.42 – Círculo. Trata-se de pouco mais que um esboço, 
realizado com picotados de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 44.43 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,250 m de diâmetro. 

SS 44.44 – Oval. Foi gravada a partir de picotados com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha algo descontínua, 
de largura e profundidade irregulares. Mede 0,090 m por 0,060 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.45 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,005 m de 
profundidade. 

SS 44.46 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
representada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,006 m de 
profundidade. 

SS 44.47 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha descontínua, de largura 
e profundidade variáveis. Foi parcialmente sobreposta por idoliforme  
(SS 44.48). Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.48 – Idoliforme. Apresenta base recta, os lados subverticais 
e a extremidade distal semicircular. Foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, mas de largura e profundidade variáveis. Sobrepõe oval        
(SS 44.47). Mede 0,075 m de altura e 0,085 m de largura máxima, na 
base. 

SS 44.49 – Círculo. Esboço, realizado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, muito descontínuos. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 44.50 – Barra. Contém picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Foi sobreposta por covinha     
(SS 44.161). Mede 0,040 m de comprimento. 

SS 44.51 – Mancha. Pequeno aglomerado de negativos, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede     
0,025 m de diâmetro. 

SS 44.52 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 44.53 – Círculo contendo ponto central. Possui levantamentos 
de contorno circular ou oval, com médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 44.54 – Rectângulo. Apresenta dois lados contínuos apenas 
esboçados e os dois outros aprofundados. Foi gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando esboço ou 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,085 m de comprimento e    
0,070 m de largura. 

SS 44.55 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 
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SS 44.56 – Caprino. Encontra-se representado de pé, voltado para 
o lado esquerdo do observador, com a cabeça e ambos pares de membros 
em perspectiva. A cabeça apresenta perfil triangular e a armação é alta, 
com as duas hastes quase paralelas e perpendiculares ao corpo. O 
pescoço é largo e comprido, e a linha cérvico-dorsal ligeiramente 
convexa. A linha ventral faz ângulo no arranque do peito e a cauda é 
curta. Os membros são lineares, estando os dianteiros, quase paralelos, 
dirigidos para a frente, enquanto os membros traseiros, também quase 
paralelos, são perpendiculares ao corpo. O interior deste conservou-se em 
reserva e a figura mostra uma algo contida sensação de movimento. Foi 
gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, formando linhas contínuas, largas e profundas. 
Encontra-se sobreposto por covinha (SS 44.83), idoliforme (SS 44.92) e 
por pequeno serpentiforme (SS 44.85). Mede 0,215 m de comprimento e 
0,140 m de altura, na cabeça. 

SS 44.57 – Linha recta. Formada por levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões, embora algo 
descontínuos. Mede 0,075 m de comprimento. 

SS 44.58 – Linha recta. Constituída por picotados, possuindo 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões, embora algo 
descontínuos. Mede 0,065 m de comprimento. 

SS 44.59 – Falo. Mostra levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, longa e 
profunda. Envolve parcialmente esta figura linha oval de picotados, de 
médias e grandes dimensões (SS 44.62). Mede 0,130 m de comprimento. 

SS 44.60 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e formando linha contínua. Mede 0,070 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.61 – Círculo. Possui picotados com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 44.62 – Oval. Trata-se de esboço, elaborado a partir de 
levantamentos com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões. Envolve figura fálica (SS 44.59). Mede 0,160 m por 0,100 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.63 – Idoliforme. Mostra contorno sub-rectangular alongado 
e reutiliza, na extremidade distal, pequeno círculo (SS 44.65). Foi 

gravado com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,125 m 
de altura e 0,050 m de largura. 

SS 44.64 – Colubrídeo. Apresenta três curvaturas e foi figurado a 
partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,150 m de comprimento. 

SS 44.65 – Círculo. Mostra levantamentos possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha 
contínua. Foi reutilizado por idoliforme (SS 44.63). Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

SS 44.66 – Linha curva. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede     
0,100 m de comprimento. 

SS 44.67 – Semicírculo. Possui negativos com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha em parte descontínua e de 
largura variável. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 44.68 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de esboço, 
executado com levantamentos de contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões e descontínuos. O círculo maior foi sobreposto por 
linha (SS 44.70). Medem 0,045 m e 0,110 m de diâmetro. 

SS 44.69 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

SS 44.70 – Linha recta. Foi gravada a partir de picotados com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe 
conjunto formado por dois círculos concêntricos (SS 44.68). Mede   
0,130 m de comprimento. 

SS 44.71 – Barra. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

SS 44.72 – Máscara. Constituída por duas covinhas e linha, 
formando os olhos, e o nariz, encontrando-se envolvida por picotados. 
Foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando imagem algo difusa. Mede 0,080 m de 
comprimento e 0,060 m de largura. 
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SS 44.73 – Mancha. Grande conjunto de picotados, mais ou 
menos dispersos, com contorno circular ou oval, e de médias dimensões. 
Mede 0,400 m de diâmetro. 

SS 44.74 – Círculo. Foi figurado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Encontra-se parcialmente amputado, devido a 
fractura do suporte. Mede 0,115 m de diâmetro. 

SS 44.75 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

SS 44.76 – Círculo. Esboço, formado por levantamentos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,030 m de diâmetro. 

SS 44.77 – Semicírculo. Sugere tratar-se de círculo incompleto, 
gravado com picotados, de contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 44.78 – Linha recta. Apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, embora algo descontínuos. Mede 
0,100 m de comprimento. 

SS 44.79 – Ferradura. Foi gravada com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando 
linha contínua, de largura irregular, mas profunda. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

SS 44.80 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e foi 
gravada a partir de picotados, com contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,006 m de profundidade. 

SS 44.81 – Colubrídeo. Mostra três curvas e levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha algo 
descontínua, com largura e profundidade variáveis. Mede 0,125 m de 
comprimento. 

SS 44.82 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada através de picotados, com contorno circular ou oval e de 
médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,005 m de 
profundidade. 

SS 44.83 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval e de 

médias dimensões. Sobrepõe figura de caprino (SS 44.56). Mede      
0,025 m de diâmetro e 0,005 m de profundidade. 

SS 44.84 – Círculo. Possui negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 44.85 – Semicírculo. Contém levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 44.86 – Antropomorfo. Esquemático e masculino, apresenta 
cabeça, corpo e sexo, lineares, braços perpendiculares ao corpo, tal como 
pernas parcialmente perpendiculares, dado as extremidades serem 
oblíquas em relação ao corpo. Foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, originando linhas 
contínuas largas e profundas. A cabeça foi parcialmente sobreposta por 
covinha (SS 44.91). Mede 0,210 m de altura e 0,120 m de largura 
máxima, nas pernas. 

SS 44.87 – Barra. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo mancha contínua e profunda. 
Mede 0,035 m de comprimento. 

SS 44.88 – Auroque. Encontra-se de pé, voltado para o lado 
esquerdo do observador, com o corpo de perfil, embora a cabeça e ambos 
pares de membros estejam figurados em perspectiva. A cabeça apresenta 
contorno triangular e a armação é curta e em forma de crescente lunar, 
dirigida para trás. O pescoço é longo e forte e a linha cérvico-dorsal 
ligeiramente ondulada, enquanto a ventral apresenta convexidade. Os 
membros dianteiros, lineares, são quase paralelos e perpendiculares ao 
corpo, o mesmo acontecendo com um dos traseiros, embora o outro se 
encontre colocado obliquamente àquele. A cauda não foi representada. 
Encontra-se gravado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, enformando linhas contínuas, de largura algo 
irregular, mas profundas. A cabeça foi sobreposta por círculo (SS 44.99). 
Mede 0,300 m de comprimento e 0,180 m de altura, na cabeça.  

SS 44.89 – Semicírculo. Possui levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 
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SS 44.90 – Barra. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando mancha contínua. Foi sobreposta 
por rectângulo (SS 44.92). Mede 0,040 m de comprimento. 

SS 44.91 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Sobrepõe a cabeça de antropomorfo esquemático (SS 44.86). 
Mede 0,025 m de diâmetro e 0,006 m de profundidade. 

SS 44.92 – Rectângulo. Foi figurado a partir de levantamentos 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
enformando linhas contínuas, largas e profundas. Sobrepõe barra         
(SS 44.90) e cabeça de caprino (SS 44.56). Mede 0,110 m de 
comprimento e 0,090 m de largura. 

SS 44.93 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.94 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro e 0,006 m de profundidade. 

SS 44.95 – Linha recta. Figurada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede    
0,070 m de comprimento. 

SS 44.96 – Linha recta. Apresenta picotados, de contorno circular 
ou oval, de pequenas a médias dimensões e contínuos. Liga triângulo       
(SS 44.97) a rectângulo (SS 44.92). Mede 0,050 m de comprimento. 

SS 44.97 – Triângulo. Foi gravado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua. Encontra-se unido a rectângulo (SS 44.92), através de linha  
(SS 44.96). Mede 0,055 m de altura e 0,045 m de largura na base. 

SS 44.98 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Encontra-se ligado a outro círculo (SS 44.99). Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

SS 44.99 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Encontra-se ligado a outro círculo (SS 44.98) e sobrepõe a cabeça de 
auroque (SS 44.88). Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 44.100 – Cordiforme. Apresenta característico perímetro sub-
triangular, com um dos vértices encurvado. Foi figurado a partir de 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linha contínua, larga e profunda, embora de bordos algo 
irregulares. Sobrepõe triângulo (SS 44.104). Mede 0,130 m de altura e 
0,060 m de largura máxima. 

SS 44.101 – Linha. Contém levantamentos, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias e contínuos. Mede 0,035 m de 
comprimento. 

SS 44.102 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

SS 44.103 – Oval. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe covinha (SS 44.105). Mede 0,060 m por 0,045 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.104 – Triângulo. Esboço, constituído por negativos, de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 
0,060 m de altura e 0,035 m de largura, na base. 

SS 44.105 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi figurada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Foi sobreposta por oval (SS 44.103). Mede 0,025 m 
de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 44.106 – Oval. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha contínua, 
embora de largura e profundidade irregulares. Mede 0,050 m por      
0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.107 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 44.108 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,005 m de 
profundidade. 

SS 44.109 – Linha curva. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Mede  
0,110 m de comprimento. 
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SS 44.110 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe armação de 
caprino (SS 44.112). Mede 0,130 m de comprimento. 

SS 44.111 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi figurada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval e de 
médias dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

SS 44.112 – Caprino. Foi figurado de pé, voltado para o lado 
esquerdo do observador, com a cabeça e o corpo de perfil, enquanto a 
armação e os membros estão em perspectiva. A cabeça é curta, tem 
contorno triangular, e nela assenta alta armação, com dois ramos lineares 
e sub-paralelos. O pescoço é longo e o corpo ovalado, embora com a 
linha cérvico-dorsal ligeiramente ondulada e a ventral algo convexa. Os 
membros são lineares e um dos dianteiros encontra-se disposto 
perpendicularmente em relação ao corpo, enquanto o outro está flectido, 
aspecto raro na arte do Vale do Tejo. Ambos membros traseiros são 
perpendiculares ao corpo. A cauda é muito curta. Apresenta picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas ou preenchendo o interior da cabeça, o 
pescoço e o corpo. A armação foi sobreposta por dois colubrídeos        
(SS 44.113 e SS 44.114), que parecem dela partir, registando possível 
mito. Mede 0,260 m de comprimento e 0,130 m de altura, na cabeça. 

SS 44.113 – Colubrídeo. Longa figuração com seis curvas, onde 
se distingue claramente a cabeça, que sobrepõe ramo da armação de 
caprino (SS 44.112). Foi gravado a partir de picotados possuindo 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,350 m de comprimento. 

SS 44.114 – Colubrídeo. Apresenta duas curvas e parte de ramo 
da armação de caprino (SS 44.112). Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, embora de largura e profundidade irregulares. Mede 0,150 m de 
comprimento. 

SS 44.115 – Colubrídeo. Contém cinco curvas e foi gravado 
através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo 
(SS 44.117). Mede 0,210 m de comprimento. 

SS 44.116 – Colubrídeo. Mostra três curvas e está gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
formando linha contínua, mas de largura e profundidade variáveis. Mede 
0,150 m de comprimento. 

SS 44.117 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua, 
mas de largura variável. Foi sobreposta por colubrídeo (SS 44.115). 
Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.118 – Triângulo. Apresenta picotados, de contorno circular 
ou oval, com médias dimensões e contínuos. Mede 0,025 m de altura e 
0,045 m de largura, na base.  

SS 44.119 – Círculo. Possui levantamentos com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda, embora de bordos algo difusos. Foi sobreposto por disco      
(SS 44.155). Mede 0,055 m de diâmetro. 

SS 44.120 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua 
e larga, mas de bordos algo difusos. Foi sobreposto por idoliforme       
(SS 44.121), passando a constituir a face daquele. Mede 0,055 m de 
diâmetro. 

SS 44.121 – Idoliforme. Mostra base recta, lados verticais e a 
extremidade distal semicircular, onde se inscreve círculo pré-existente 
(SS 44.120). Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, enformando linhas contínuas, 
largas e profundas. Mede 0,150 m de altura e 0,110 m de largura máxima, 
no volume mesial. 

SS 44.122 – Mancha. Denso conjunto de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,200 m 
de comprimento e 0,040 m de largura máxima. 

SS 44.123 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,006 m de profundidade. 

SS 44.124 – Círculo. Foi representado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe esboço de disco (SS 44.156). Mede 
0,065 m de diâmetro. 
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SS 44.125 – Colubrídeo. Mostra quatro curvaturas, distinguindo-
se, em umas das extremidades, a cabeça. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe linha (SS 44.157) e oval              
(SS 44.158). Mede 0,350 m de comprimento. 

SS 44.126 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha parcialmente descontínua, 
com largura e profundidade variáveis. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 44.127 – Círculo. Foi figurado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 44.128 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 44.129 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado a partir 
de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linha contínua, larga e profunda. Encontra-se sobreposto por 
oval (SS 44.130). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 44.130 – Oval. Mostra levantamentos com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe círculo com ponto central (SS 44.129). Mede     
0,060 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.131 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 44.132 – Trapézio. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linhas contínuas, largas e 
profundas, à excepção de um dos lados. Mede 0,100 m de comprimento e 
0,070 m de altura. 

SS 44.133 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, e 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,006 m de 
profundidade. 

SS 44.134 – Barra. Foi representada a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando mancha 
densa. Mede 0,040 m de comprimento. 

SS 44.135 – Círculo. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,140 m de diâmetro. 

SS 44.136 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.137 – Linha recta. Exibe levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,080 m de 
comprimento. 

SS 44.138 – Trapézio. Foi figurado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linhas 
contínuas, largas e profundas. Mede 0,085 m de comprimento e 0,075 m 
de altura. 

SS 44.139 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

SS 44.140 – Círculo. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 44.141 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 44.142 – Barra. Contém levantamentos com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

SS 44.143 – Disco. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando mancha algo 
descontínua e de bordos irregulares. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 44.144 – Covinha. Figurada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,015 m de 
diâmetro e 0,006 m de profundidade. 

SS 44.145 – Disco. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo mancha, algo descontínua e de 
limites irregulares. Mede 0,035 m de diâmetro. 

SS 44.146 – Semicírculo. Foi gravado com picotados, de 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 44.147 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 
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SS 44.148 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,006 m de 
profundidade. 

SS 44.149 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 44.150 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
encontra-se figurada através de levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

SS 44.151 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
encontra-se representada a partir de picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,009 m de 
profundidade. 

SS 44.152 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 44.153 – Podomorfo. Representa o contorno de pé esquerdo 
humano, calçado, embora a extremidade proximal tenha sido, apenas, 
esboçada. Foi gravado a partir de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas a médias dimensões, formando esboço e linha 
apenas parcialmente contínua. Mede 0,100 m de comprimento e 0,050 m 
de largura, na extremidade distal. 

SS 44.154 – Oval. Foi figurada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

SS 44.155 – Disco. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo mancha circular 
contínua, embora de limites algo difusos. Sobrepõe círculo (SS 44.119). 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 44.156 – Disco. Trata-se de esboço, formado por negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposto por 
círculo (SS 44.124). Mede 0,055 m de diâmetro. 

SS 44.157 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Foi sobreposta por colubrídeo 
(SS 44.125). Mede 0,100 m de comprimento. 

SS 44.158 – Oval. Oferece negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, formando linha 
contínua. Foi sobreposta por colubrídeo (SS 44.125). Mede 0,045 m por 
0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 44.159 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,005 m de profundidade. 

SS 44.160 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

SS 44.161 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Sobrepõe barra (SS 44.50). Mede 0,025 m de diâmetro e 0,005 m 
de profundidade. 

SS 44.162 – Triângulo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos, preenchendo-o. Mede     
0,050 m de altura e 0,030 m de largura, na base. 

SS 44.163 – Triângulo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, preenchendo-o, embora os seus 
limites sejam algo difusos. Mede 0,025 m de altura e 0,045 m de largura, 
na base. 

SS 44.164 – Colubrídeo. Trata-se de esboço, mostrando três 
curvas suaves, executado a partir de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
comprimento. 

SS 44.165 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

Comentário. A superfície cujas imagens acabámos de descrever 

é uma das que, no Vale do Tejo, contém, não só elevado número de 

registos iconográficos como apresenta grande densidade, atingindo a 

média de 44 figuras por metro quadrado. 

O reportório, constituído por mais de centena e meia de imagens, 

abrange larga diacronia, encontrando-se presentes escassos testemunhos 

dos períodos II e III, mas, em contrapartida, abundando os que 
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atribuímos aos períodos IV a VI ou seja, correspondendo às idades dos 

metais e à denominada arte esquemática. 

Identificaram-se vinte e cinco sobreposições, por vezes incluindo 

três ou mais imagens, e diversas associações, que muito interessam à 

consolidação da evolução crono-estilística da arte tagana. Nesta rocha 

surgiu, também, significativo grupo de idoliformes e esteliforme, tal 

como de colubrídeos e assinalável número de covinhas, tema que se 

julgava pouco comum na arte do Tejo. 

Além de duas faces oculadas, uma delas algo difusa, tem, quanto 

a nós, especial significado caprino que não só esboça movimento, dado 

um dos membros dianteiros estar dobrado, como, muito tempo após a sua 

realização, sobrepuseram-se aos ramos da armação serpentes, uma delas 

bem desenvolvida e, por certo, registando importante mito de que fazem 

eco textos da Antiguidade e a tradição popular de diferentes regiões da 

Europa e do Próximo Oriente. 

 
Ø total % 

0,025 1 3,33 
0,030 1 3,33 
0,035 1 3,33 
0,040 4 13,34 
0,045 1 3,33 
0,050 7 23,34 
0,055 3 10,00 
0,060 1 3,33 
0,065 2 6,67 
0,070 2 6,67 
0,075 2 6,67 
0,080 1 3,33 
0,090 2 6,67 
0,115 1 3,33 
0,140 1 3,33 

Círculos da rocha 44 de São Simão. 
 
 

ref. Ø prof. índ. 
SS 44.14 0,025 0,008 1,56 
SS 44.28 0,025 0,005 2,50 
SS 44.35 0,025x0,020 0,005 2,30 
SS 44.40 0,020 0,008 1,25 
SS 44.41 0,015 0,006 1,25 
SS 44.45 0,010 0,005 1,00 
SS 44.46 0,020 0,006 1,66 
SS 44.52 0,020 0,008 1,25 
SS 44.80 0,020 0,006 1,66 
SS 44.82 0,025 0,005 2,50 
SS 44.83 0,025 0,005 2,50 
SS 44.91 0,025 0,006 2,08 
SS 44.94 0,040 0,006 3,33 
SS 44.105 0,025 0,008 1,56 
SS 44.108 0,020 0,005 2,00 
SS 44.111 0,030 0,008 1,87 
SS 44.123 0,020 0,006 1,66 
SS 44.133 0,020 0,006 1,66 
SS 44.141 0,025 0,008 1,56 
SS 44.144 0,015 0,006 1,25 
SS 44.148 0,025 0,006 2,08 
SS 44.150 0,025 0,008 1,56 
SS 44.151 0,025 0,009 1,38 
SS 44.159 0,020 0,006 1,66 
SS 44.161 0,025 0,005 2,50 

Covinhas da rocha 44 de São Simão. 
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Ø/prof. quantidade índice (r/prof.) 
0,010/0,005 1 1,00 
0,015/0,006 2 1,25 
0,020/0,005 1 2,00 
0,020/0,006 5 1,66 
0,023/0,005* 1 2,30 
0,020/0,008 2 1,25 
0,025/0,005 4 2,50 
0,025/0,006 2 2,08 
0,025/0,008 4 1,56 
0,025/0,009 1 1,38 
0,030/0,008 1 1,87 
0,040/0,006 1 3,33 

* Com perímetro oval. Fez-se a média da medida dos eixos 

Índice das covinhas da rocha 44 de São Simão. 
 
 
Covinhas sub-horizontais (índ. ≥3) – 1 ex. 
Covinhas sub-hemisféricas (índice > 1,5; 3 <) – 18 ex. 
Covinhas hemisféricas, em que o valor do raio é igual ou próximo do valor da 
profundidade (índ. ≥ 1; 1,5 ≤) – 6 ex. 
Não se detectaram covinhas supra-hemisféricas, quando o índice (raio/profundidade) é 
menor que um (1<). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quantidades 

      23,34%       
7                
6                
5     13,34%           
4          10,00%       
3             6,67% 6,67% 6,67%  6,67%  
2  3,33% 3,33% 3,33%   3,33%     3,33%       3,33%   3,33% 3,33%

1                                   

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 11,5 14 

diâmetros (cm) 
Círculos da rocha 44 de São Simão – Diâmetros e quantidades. 
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 P II P III P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfo - - 1 - - - - 1 0,61 
auroque - 1 - - - - - 1 0,61 
caprinos 1 1 - - - - - 2 1,21 
faces oculadas - - 2 - - - - 2 1,21 
idoliformes - - 4 - - - - 4 2,42 
esteliforme - - - - - 1 - 1 0,61 
falo - - - - - 1 - 1 0,61 
colubrídeos - - - - - 8 - 8 4,85 
serpentiforme - - - - 1 - - 1 0,61 
espiral - - - - 1 - - 1 0,61 
dois círc. conc. - - - 2 - - - 2 1,21 
círc. c/ ponto c. - - 2 - - - - 2 1,21 
círculos - - - 2 3 10 15 30 18,18 
semicírculos - - - - - 3 2 5 3,03 
ovais - - - - 4 9 8 21 12,73 
triângulos - - 4 - - - 2 6 3,63 
rectângulos - - - - - 2 1 3 1,81 
linhas rectas - - - - - - 11 11 6,68 
linhas curvas - - - - - - 3 3 1,81 
covinhas - - 4 - 2 8 11 25 15,15 
manchas - - - - - - 19 19 11,52 
barras - - 4 - - - 2 6 3,63 
ferradura - - - - - 1 - 1 0,61 
cordiforme - - 1 - - - - 1 0,61 
podomorfo - - - - - 1 - 1 0,61 
trapézios - - - - - 3 - 3 1,81 
discos - - - 3 1 - - 4 2,42 
Total 1 2 22 7 12 47 74 165 100,00 
% 0,61 1,21 13,33 4,24 7,27 28,49 44,85 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 44 de São Simão. 
  

54 



 

 
    
    
  SS 44.6 SS 44.13 SS 44.29 SS 44.25 SS 44.33 P VI-B 
  

   

  
    
  

 

  
   

 

  
  SS 44.12 SS 44.17 SS 44.25 SS 44.8 SS 44.24 SS 44.23 SS 44.38 P VI-A 
    
   

 

  
    
    
  SS 44.4 SS 44.19 P V 
    
    

 
 
 

   
   

SS 44.115 SS 44.155 SS 44.110; SS 44.113; SS 44.114 P VI-B 
   
   
   
   

SS 44.85 SS 44.117 SS 44.99  SS 44.119    P VI-A 
   
   
   
   

SS 44.91   SS 44.121 P V 
 

   
   
   

P IV 

SS 44.92 SS 44.83 SS 44.63    
   
  SS 44.120

SS 44.65 SS 44.86    
   
   

P III 

SS 44.90    
    

   
SS 44.56  SS 44.88     

   
   
   
 SS 44.112  P II 
   
   

Síntese estratigráfica da rocha 44 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 62 
 

Suporte. Sector junto ao bordo de grande superfície, sub-

horizontal, definido por fracturas profundas e por fissuras. Mede 0,350 m 

de comprimento e 0,250 m de altura. 

Catálogo. 
SS 62.1 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 

circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

SS 62.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,045 m de diâmetro. 

SS 62.3 – Bumerangue. Apresenta forma próxima de arco de 
círculo, com as extremidades algo espessadas. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,150 m de comprimento. 

SS 62.4 – Bumerangue. Mostra forma próxima de arco de 
círculo, com uma das extremidades mais larga. Foi representado através 
de levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de 
comprimento. 

SS 62.5 – Linha. Apresenta picotados com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, embora descontínuos. Mede 
0,047 m de comprimento. 

Comentário. Não é raro surgirem, na arte do Vale do Tejo, outros 

pares de armas de arremesso afins dos figurados nesta rocha. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
▲ Rocha SS 62. Bumerangue. 
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SÃO SIMÃO 64 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

pertencente a afloramento rochoso, delimitada por fracturas e atravessada 

por fissuras longitudinais. Mede 0,295 m de comprimento e 0,250 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 64.1 – Face oculada. Apresenta perímetro oval e olhos 

circulares. Foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas quase contínuas e profundas, 
embora de largura variável. Mede 0,258 m por 0,213 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 64.2 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, situado no local correspondente à boca 
da face oculada (SS 64.1). Mede 0,030 m de diâmetro. 

Comentário. A face oculada integra-se, dimensionalmente, na 

forma do suporte, como que este tivesse sugerido a sua realização.  

O núcleo de picotados (SS 64.2) pode, de facto, querer 

representar a boca da máscara, embora a pátina e a variante técnica 

observada naquele indiquem ulterioridade em relação aos restantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  

► Rocha SS 64. 
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SÃO SIMÃO 67 
 

Suporte. Superfície oblíqua que ocupa a zona mais alta de 

enorme afloramento, sobranceiro ao curso normal do rio Tejo. Encontra-

se delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,755 m de comprimento e 0,550 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 67.1 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,110 m de diâmetro. 
SS 67.2 – Série de covinhas. Ocupa o centro do suporte e é 

constituída por sequências de quatro ou de duas covinhas, alinhadas na 
horizontal e dispostas em fila vertical. Observa-se, de cima para baixo, a 
seguinte sucessão de covinhas totalizando setenta e dois exemplares: 4, 4, 
4, 2, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Apresentam 
perímetros de forma subcircular e foram abertas através de 
levantamentos, de contorno circular ou oval, com médias dimensões. 
Sobrepõe esboço de círculo (SS 67.8) e círculo (SS 67.15). Os diâmetros 
das covinhas variam entre 0,040 m e 0,080 m e as profundidades, de 
0,005 m a 0,008 m. 

SS67.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 67.4 – Dois círculos concêntricos. Foram figurados a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Foram 
amputados devido à fractura do bordo do suporte. Medem 0,170 m e 
0,085 m de diâmetro. 

SS 67.5 – Linha recta. Formada por levantamentos descontínuos, 
com contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 
0,090 m de comprimento. 

SS 67.6 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 67.7 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e constituindo linha contínua. Encontra-se 
seccionado longitudinalmente por fissura. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 67.8 – Círculo. Esboço executado com picotados de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Foi sobreposto 
por série de covinhas (SS 67.2). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 67.9 – Antropomorfo. Figurado de pé e esquemático, mostra 
cabeça circular, tronco linear, os membros superiores levantados 
horizontalmente, à altura dos ombros e os inferiores afastados em forma 
de V invertido. É itifálico. Foi gravado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linhas 
contínuas. Parte da cabeça, do braço direito e da perna de mesmo lado, 
foram amputados, devido a fractura do bordo do suporte. Parece associar-
se a disco (SS 67.10). Mede 0,200 m de altura e 0,100 m de largura, nos 
braços. 

SS 67.10 – Disco. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões. Deve associar-se ao antropomorfo acima 
descrito (SS 67.9). Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 67.11 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua. Mede 
0,060 m de diâmetro. 

SS 67.12 – Oval. Pouco mais que um esboço, foi gravada através 
de levantamentos com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Mede 0,100 m por 0,040m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 67.13 – Círculo. Apresenta levantamentos de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha quase 
contínua, larga e profunda. Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 67.14 – Disco. Foi figurado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 67.15 – Círculo. Mostra negativos de contorno circular ou 
oval, com médias a grandes dimensões, constituindo linha algo 
descontínua e de bordos irregulares. Foi sobreposto por série de covinhas 
(SS 67.2). Mede 0,110 m de diâmetro. 

SS 67.16 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 
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► Rocha SS 67. 
Pormenor. 
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▲ Rocha SS 67. Vista geral. 

◄ Rocha SS 67. Vista de sudoeste. 
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SS 67.17 – Linha recta. Parece unir dois círculos concêntricos 
(SS 67.4). Apresenta picotados com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e contínuos. Mede 0,030 de comprimento. 

SS 67.18 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

SS 67.19 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de diâmetro. 

SS 67.20 – Mancha. Grupo de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

Comentário. A figura antropomórfica fálica, associada a disco, 

encontra paralelos em outras rochas do Vale do Tejo e, designadamente, 

em associações de antropomorfos a soliformes. A iconografia daquele é 

bastante semelhante à do antropomorfo da rocha SS 68, que se situa 

muito próxima, e segura machado, encontrando-se perto de pequeno 

círculo, integrando composição de carácter mitográfico. 

Constitui, por ora, exemplar único na arte tagana a figura formada 

por longas séries de covinhas associadas em pares, que bem podem 

corresponder a registos binários ou, quiçá, a calendário lunar. Neste caso 

poderíamos admitir grupos de registos, com 14, 18, 18 e 22 elementos. 

A maioria da iconografia desta rocha deve integrar o período V da 

evolução crono-estilística da arte tagana. 
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▲ Rocha SS 67. Vista do sector sul. 
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◄ Rocha SS 67. Pormenor da zona norte. ▲ Rocha SS 67. Pormenor da zona sul. 

◄ Rocha SS 67. Pormenor.  

◄ Rocha SS 67. Pormenor com 
antropomorfo.  
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SÃO SIMÃO 68 
 

Suporte. Superfície oblíqua e voltada a sul, com forma 

trapezoidal, de grande bloco sobranceiro ao leito normal do rio Tejo. 

Mede 1,100 m de comprimento e 1,000 m de altura máxima. 

Catálogo. 
SS 68.1 – Antropomorfo. Figuração esquemática, mostrando 

cabeça circular, tronco linear, braços erguidos formando ângulo recto, 
pernas abertas em forma de V invertido e longo falo. Foi gravado através 
de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. A sua mão direita 
segura longo cabo de machado (SS 68.2) cuja forma da lâmina permite 
considerá-lo metálico e com encabamento tubular, característico da Idade 
do Bronze Médio, sobretudo do Sul de Portugal, onde surge em diversas 
estelas funerárias. Mede 0,210 m de altura e 0,170 m de largura, nos 
braços. 

SS 68.2 – Machado. Representado com lâmina de contorno 
rectangular e longo cabo, suportado pela mão direita do antropomorfo 
anteriormente descrito (SS 68.1). Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha contínua, embora interrompida e com derivação que deve constituir 
erro de gravação. Conforme acima referimos, parece tratar-se de arma da 
Idade do Bronze Médio, aqui integrando representação de carácter sócio-
religioso. Mede 0,575 m de comprimento. 

SS 68.3 – Linha recta. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e grandes, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,060 m de comprimento. 

SS 68.4 – Semicírculo. Foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, algo 
descontínuos. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 68.5 – Colubrídeo. Mostra cinco curvas suaves e encontra-se 
disposto na vertical. Apresenta negativos de contorno circular ou oval, 

com médias e grandes dimensões, embora algo descontínuos. Sobrepõe 
círculo (SS 68.13). Mede 0,415 m de comprimento. 

SS 68.6 – Semicírculo. Apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e constituindo linha quase 
contínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 68.7 – Colubrídeo. Oferece oito curvas suaves e mostra 
posição vertical. Foi gravado através de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, formando linha algo 
descontínua, em parte apenas esboçada. Mede 0,380 m de comprimento. 

SS 68.8 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por 
levantamentos de contorno circular ou oval, com dimensões médias e 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 68.9 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 68.10 – Linha curva. Encontra-se disposta na vertical, 
paralelamente a dois colubrídeos (SS 68.5 e SS 68.7). Foi figurada a 
partir de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes e contínuos. Mede 0,200 m de comprimento. 

SS 68.11 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões, formando linha quase contínua, 
larga e profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 68.12 – Oval. Esboço formado por levantamentos, de 
contorno circular ou oval, com pequenas e médias dimensões, em grande 
parte descontínuos. Mede 0,085 m por 0,055 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 68.13 – Círculo. Pouco mais que um esboço, foi figurado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, embora descontínuos. Foi sobreposto por colubrídeo (SS 68.5). 
Mede 0,045 m de diâmetro. 

SS 68.14 – Linha recta. Constituída por picotados de contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e quase contínuos. Mede     
0,135 m de comprimento. 

SS 68.15 – Linha recta. É formada por negativos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e muito descontínuos. 
Mede 0,170 m de comprimento. 
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▲ Rocha SS 68. Vista geral. 

◄ Rocha SS 68. Pormenor. 
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Comentário. Apesar de se conhecerem, na arte do Vale do Tejo, 

outras representações antropomórficas associadas a armas, elas são não 

só muito raras, como a acima descrita é a única que podemos considerar 

capaz de mostrar machado com lâmina metálica e de encabamento 

tubular. Trata-se, pois, de figuração de artefacto, bem conhecido na Idade 

do Bronze Médio, permitindo a datação da figura a que se associa ou da 

composição que integra, conforme julgamos acontecer.  

Aquelas armas têm surgido em contextos ligados ao quotidiano, 

mas também de carácter ritual, enquanto representações das mesmas 

fazem parte do discurso iconográfico das estelas funerárias que, no Sul de 

Portugal, assinalavam sepulturas, possivelmente de líderes político-

religiosos, em tempos de assinaláveis transformações económicas, sociais 

e ideológicas, que haveriam de conduzir à emersão das sociedades proto-

estatais e dar origem à Idade do Bronze Final. 

A arma referida e empunhada por antropomorfo com os braços 

semi-erguidos, na denominada posição do orante, integra comportamento 

ritualizado, capaz de receber as forças cósmicas ou de assinalar a 

submissão perante o transcendente, pelo que o seu protagonismo 

religioso parece óbvio. Por outro lado, a figura referida encontra-se nua, 

exibindo itifalismo, característica própria de algumas divindades. 

Àquela composição associam-se, ainda, círculo, ao lado do pé 

esquerdo do antropomorfo, dois longos colubrídeos e outras linhas 

verticais, que parecem emergir da base da rocha, a partir de fractura, 

situada próximo do nível médio das águas do Tejo. Talvez se trate de 

representações ctonianas, despertadas do seu sono letárgico pela acção da 

vigorosa arma metálica, tal como as divindades próximo-orientais da 

tormenta, estimulavam para o renascimento as forças subterrâneas, as 

serpentes e o mundo vegetal, assim dando continuidade à vida. Em nosso 

entender as imagens desta rocha traduzem mitografia de feição 

cosmogónica, presidida por divindade masculina armada, aspecto até 

agora desconhecido na Idade do Bronze Médio, onde as representações 

de armas e as armas em sepulturas serviam sobretudo, segundo se 

julgava, para enaltecer as funções próprias à liderança e promover as 

linhagens a ela ligadas. 
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SÃO SIMÃO 71 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

trapezoidal, delimitado por fracturas profundas e por fissuras, sendo 

atravessado por fissuras oblíquas. Mede 0,450 m de comprimento por 

0,360 m de largura. 

Catálogo. 
SS 71.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
SS 71.2 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo contorno 

oval e dimensões médias. Mede 0,140 m de diâmetro. 
SS 71.3 – Oval. Foi figurada a partir de picotados, possuindo 

contorno oval e médias dimensões, enformando linha algo descontínua e 
difusa. Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 71.4 – Mancha. Grupo de negativos, mostrando contorno oval 
e médias dimensões. Mede 0,140 m de diâmetro. 

SS 71.5 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, com 
contorno oval e médias dimensões. Mede 0,045 m de diâmetro. 

 
 

 
 

 
  ▲ Rocha SS 71. Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 74 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

trapezoidal, delimitada por fracturas e por fissuras, que também o 

atravessam transversalmente. Mede 0,500 m de comprimento e 0,350 m 

de largura. 

Catálogo. 
SS 74.1 – Mancha. Grande conjunto de picotados dispersos, 

mostrando contorno circular ou oval, e pequenas a médias dimensões. 
Foi sobreposta por linha recta (SS 74.2). Mede 0,300 m de diâmetro. 

SS 74.2 – Linha recta. Esboço, elaborado a partir de levanta-
mentos, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, 
mas descontínuos. Sobrepõe mancha (SS 74.1). Mede 0,170 m de 
comprimento. 

SS 74.3 – Semicírculo. Esboço executado através de picotados, 
com contornos circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 
0,065 m de diâmetro. 

SS 74.4 – Mancha. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,055 m de 
comprimento e 0,030 m de largura máxima. 

SS 74.5 – Oval. Esboço. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, muito descontínuos. 
Mede 0,065 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 74.6 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
▲ Rocha SS 74. 
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SÃO SIMÃO 77 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

trapezoidal, delimitado por fracturas e por fissuras, densamente 

atravessado por veios de quartzo longitudinais. Mede 0,350 m de 

comprimento e 0,330 m de largura. 

Catálogo. 
SS 77.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, de pequenas 

e médias dimensões. Sobrepõe oval (SS 77.4). Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

SS 77.2 – Semicírculo. Esboço, executado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 77.3 – Círculo. Esboço, mostrando picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Foi sobreposto por oval (SS 77.4). 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 77.4 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe mancha (SS 77.1) e círculo (SS 77.3), devendo 
associar-se a barra (SS 77.5). Mede 0,140 m por 0,075 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 77.5 – Barra. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Deve associar-se à oval anteriormente descrita (SS 77.4). Mede 0,060 m 
de comprimento. 

SS 77.6 – Mancha. Grupo de levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,160 m de diâmetro. 

Comentário. A associação entre oval, ou círculo, e barra é 

conhecida em outras superfícies do Vale do Tejo. No presente caso, a 

técnica utilizada e os graus de pátina certificam aquela associação. 

 

 

 
 
 

 
  

▼ Rocha SS 77. 
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SÃO SIMÃO 81 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, possuindo contorno poligonal 

alongado, delimitada por profundas fracturas e contendo fissuras 

oblíquas. Mede 1,375 m de comprimento e 0,650 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo. 
SS 81.1 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou 

oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,115 m de diâmetro. 

SS 81.2 – Linha curva. Apresenta levantamentos de contorno 
circular ou oval, com médias dimensões e contínuos. Mede 0,085 m de 
comprimento. 

SS 81.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 81.4 – Pectiforme. Zoomorfo de tipo esquemático, constituído 
por linha recta, figurando a cabeça e o tronco, e por três traços 
perpendiculares àquela, representando os membros. Encontra-se 
orientado no sentido sudeste-noroeste. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas 
contínuas, largas e profundas. Mede 0,100 m de comprimento e 0,060 m 
de altura. 

SS 81.5 – Colubrídeo. Apresenta três curvaturas, definindo 
ângulos muito abertos e foi figurado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Deve associar-se a oval (SS 81.6). Mede 
0,225 m de comprimento. 

SS 81.6 – Oval. Mostra negativos, de contorno circular ou oval, 
possuindo dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,090 m 
por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 81.7 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões. Inscreve-se na oval antes descrita (SS 81.6).  

Mede 0,090 m de diâmetro 
SS 81.8 – Cervídeo. Representação de corça, com o corpo de 

perfil, dirigido no sentido nascente-poente e a cabeça voltada para trás, 
em perspectiva. A cabeça oferece perfil triangular, observam-se as duas 
orelhas e assenta em pescoço longo e estreito. O corpo oferece forma 
sub-trapezoidal, com a linha cérvico-dorsal convexa e a ventral plana. Os 
dois membros dianteiros, lineares, são mais curtos que os traseiros e 
encontram-se em posição oblíqua em relação ao eixo do corpo, enquanto 
os ulteriores, também lineares e paralelos, são perpendiculares àquele 
eixo, contribuindo para conferir à figura a sensação de movimento, 
embora algo contido. A cauda, curta e levantada, foi figurada. Os quartos 
traseiros encontram-se preenchidos por picotados, que se estendem à 
linha ventral. Foi representado a partir de levantamentos possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas, em geral largas e profundas. Mede 0,230 m de comprimento e 
0,185 m de altura, nos quartos traseiros. 

SS 81.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
apresentando contorno circular ou oval e de pequenas a grandes 
dimensões. Mede 0,400 m de diâmetro. 

Comentário. Esta superfície contém uma das duas figuras 

zoomórficas do Vale do Tejo que mostram a cabeça torcida 180º, 

claramente voltada para os quartos traseiros. A este aspecto, também 

registado em um exemplar de cervídeo de estilo epipaleolítico do Vale de 

Cabrões, no complexo rupestre Côa-Douro, associa-se a sensação de 

movimento criado pela forma do corpo e pela posição de ambos pares de 

membros, recordando, ainda, os propulsores de osso, magdalenenses de 

Bedeilhac e de Mas d’Azil, reproduzindo cabras selvagens com as 

cabeças igualmente voltadas para as caudas, que se encontram 

levantadas. No presente caso, a posição mostrada pode relacionar-se com 

o cio. 

A oval, o colubrídeo e o pectiforme, devem constituir 

composição, dadas as afinidades técnicas e os graus de desgaste 

semelhantes que oferecem, como a estratigrafia horizontal que 

documentam, devendo ser atribuída ao período IV ou meridional. Em 
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outras rochas do Vale do Tejo, registam-se colubrídeos associados a 

círculos ou a ovais. 

 
 
  



 

  

► Rocha SS 81. 
Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 88 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal e com contorno trapezoidal, 

pertencente a extenso afloramento. Mede 0,270 m de comprimento e 

0,225 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 88.1 – Face oculada. Apresenta perímetro de forma oval, 

possuindo olhos sub-circulares. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo linhas 
algo descontínuas e irregulares. Mede 0,180 m por 0,135 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

SS 88.2 – Linha recta. Foi gravada com levantamentos, 
mostrando contorno circular ou oval e de médias dimensões, originando 
linha contínua. Mede 0,025 m de comprimento. 

SS 88.3 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de pequenas dimensões. Foi sobreposta por face oculada       
(SS 88.1) e por linha (SS 88.2). Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 88. 4 – Círculo. Pouco mais que um esboço, situa-se junto da 
zona mesial da face oculada (SS 88.1) e apresenta picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,045 m de diâmetro. 

SS 88.5 – Círculo. Oferece levantamentos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua e larga. Mede 
0,060 m de diâmetro. 

Comentário. A representação oculada, sem nariz ou boca, 

integra-se, perfeitamente, em termos formais e dimensionais, no suporte, 

quase dando a entender ter sido este que sugeriu a materialização 

daquela, aspecto já detectado em ocorrências afins. Não devemos afastar 

a hipótese de a pequena linha (SS 88.2) corresponder a pega basal da face 

oculada, representando máscara. 

 

 

 
 
 

 
 

  

▼ Rocha SS 88. 
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SÃO SIMÃO 88A 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

trapezoidal, delimitado por fracturas profundas e mostrando algumas 

fissuras oblíquas. Mede 0,500 m de comprimento e 0,260 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 88A.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,120 m 
de diâmetro. 

SS 88A.2 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,055 m por 
0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 88A.3 – Oval. Foi gravada através de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha 
quase contínua, larga e profunda. Apresenta, no interior, mancha          
(SS 88A.4). Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 88A.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Encontra-se 
no interior de oval (SS 88A.3). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 88A.5 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposto por 
antropomorfo esquemático (SS 88A.6). Mede 0,045 m de diâmetro. 

SS 88A.6 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma oval, 
com septo central. Mostra picotados, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, enformando linhas quase contínuas e profundas. 
Sobrepõe esboço de círculo (SS 88A.5). Mede 0,065 m de altura e    
0,070 m de largura máxima. 

SS 88A.7 – Idoliforme. Oferece forma sub-trapezoidal com a 
metade superior mais larga, o topo arqueado e ao centro do qual se 
observa protuberância, sugerindo cabeça. Foi gravado com 
levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Encontra-se sobreposto por 

esboço de oval (SS 88A.8) e por mancha (SS 88A.9). Mede 0,130 m de 
altura e 0,115 m de largura máxima, na extremidade distal. 

SS 88A.8 – Oval. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, embora em grande parte 
descontínuos. Sobrepõe idoliforme (SS 88A.7). Mede 0,090 m por   
0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 88A.9 – Mancha. Grande conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. 
Sobrepõe idoliforme (SS 88A.7). Mede 0,220 m de diâmetro. 

Comentário. Não temos a certeza de que o antropomorfo 

esquemático estivesse propositadamente associado ao pequeno círculo 

que sobrepõe. 

O idoliforme, com sugestão de cabeça, é elemento raro na arte do 

Vale do Tejo, devendo ser posto em paralelo com imagem afim da rocha 

11 de Gardete. 

Importa registar a grande mancha de pequenos picotados 

dispersos que sobrepõe e rodeia o idoliforme. 
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◄ Rocha SS 88A. 
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SÃO SIMÃO 91 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma sub-trapezoidal, 

delimitada por fissuras longitudinais. Mede 0,500 m de comprimento e 

0,200 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 91.1 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, 

mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,030 m 
de diâmetro.  

SS 91.2 – Oval. Apresenta levantamentos com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua. Mede 
0,070 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 91.3 – Disco. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e com fraca densidade. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 91.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,090 m de 
comprimento e 0,035 m de largura. 

SS 91.5 – Antropomorfo. De pé, mostra cabeça subcircular, 
assente em pescoço alto e largo, corpo de tendência triangular, braços 
erguidos ao alto, em forma de V, e pernas paralelas, mostrando, entre 
elas, o sexo. Foi gravado a partir de picotados com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linhas e manchas descontínuas. 
Foi sobreposto por círculo, contendo ponto central (SS 91.6). Mede  
0,210 m de altura e 0,140 m de largura, nos braços. 

SS 91.6 – Circulo contendo ponto central. Apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Sobrepõe antropomorfo (SS 91.5). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 91.7 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

SS 91.8 – Mancha. Núcleo de picotados, exibindo contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

 

 

 

 

Comentário. A figura central deste painel integra rara série de 

personagens antropomórficas fálicas, talvez representando divindades, 

que também identificámos em rochas de São Simão, Cachão do Algarve, 

Chão da Velha Jusante e Gardete. Elas devem ser atribuídas ao período 

III, da nossa proposta de evolução crono-estilística da arte do Vale do 

Tejo, ou período estilizado dinâmico. 

É possível que àquela se associasse, primitivamente, o disco, 

enformado por picotados dispersos, e em período ulterior a elas foram 

associados dois círculos, um de cada lado, tal como acontece com 

antropomorfo de Gardete, mostrando posição idêntica. 

Por fim, foi gravada a oval, integrando toda a composição. 
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  SS 91.6   SS 91.7   P IV 
  

 

    

      

      

      

  SS 91.5   SS 91.3   P III 
      

      

Evolução estratigráfica da rocha 91 de São Simão. 
 

  
► Rocha SS 91. 
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SÃO SIMÃO 92 
 

Suporte. Duas superfícies contínuas, oblíquas e de contorno 

poligonal, delimitadas por fracturas profundas e atravessadas por fissuras 

longitudinais. O conjunto mede 0,750 m de comprimento e 0,540 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 92.1 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular ou 

oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua. Mede 
0,045 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 92.2 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 92.3 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 92.4 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,070 m 
por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 92.5 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados a partir de 
picotados, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias. Os 
seus diâmetros medem 0,025 m e 0,060 m. 

SS 92.6 – Mancha. Núcleo de negativos, oferecendo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 92.7 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo linear e dois 
pares de membros horizontais, embora os superiores sejam ligeiramente 
arqueados. Foi gravado através de levantamentos, providos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas. Foi 
sobreposto por mancha (SS 92.9). Mede 0,100 m de altura e 0,070 m de 
largura máxima, nos braços. 

SS 92.8 – Antropomorfo. Esquemático, de dimensões reduzidas, 
apresenta corpo linear, braços erguidos, na horizontal e pernas abertas em 
forma de V invertido. Mostra negativos, com contorno circular ou oval, 

de médias dimensões. Mede 0,030 m de altura e 0,016 m de largura 
máxima, nos braços. 

SS 92.9 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno oval, 
alongado, do tipo bago de arroz. Alguns sobrepõem antropomorfo       
(SS 92.7). Mede 0,080 m de comprimento e 0,050 m de largura. 

SS 92.10 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 92.11 – Linha recta. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 
0,060 m de comprimento. 

SS 92.12 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,160 m de diâmetro. 

SS 92.13 – Auroque. Encontra-se representado de pé, voltado 
para o lado esquerdo do observador, com a cabeça e o corpo de perfil, 
mostrando ambos pares de membros em perspectiva. A cabeça é 
trapezoidal, assentando em pescoço curto. A linha cérvico-dorsal é 
ligeiramente ondulada e a ventral convexa. Os membros são lineares, 
oblíquos ao corpo, mostrando longa cauda. Foi gravado através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linhas contínuas apenas na cabeça. Também o interior do 
corpo oferece esboços de linhas, sugerindo reticulado. Encontra-se 
sobreposto por linha recta (SS 92.14) e pela cabeça de antropomorfo 
esquemático (SS 92.16). Mede 0,275 m de comprimento e 0,120 m de 
altura máxima, na cabeça. 

SS 92.14 – Linha recta. Apresenta levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua 
e profunda. Sobrepõe auroque (SS 92.13). Mede 0,145 m de 
comprimento. 

SS 92.15 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha contínua. 
Mede 0,045 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 92.16 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça 
circular, corpo linear e sexo no seu prolongamento. Os membros 
superiores são rectos e horizontais, enquanto os inferiores são 
semicirculares. Foi gravado a partir de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas contínuas, em geral  
  

80 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

largas e profundas. A cabeça sobrepõe auroque (SS 92.13). Mede 0,310 
m de altura e 0,120 m de largura máxima, na extremidade das pernas. 

SS 92.17 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça 
subcircular e corpo linear, mas largo. Foi representado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linhas ou manchas contínuas e profundas. Mede 0,105 m de 
altura e 0,025 m de largura máxima, na parte superior do corpo. 

SS 92.18 – Círculo. Esboço elaborado com negativos, de 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

SS 19 – Mancha. Núcleo de levantamentos, mostrando contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 92.20 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,060 m de 
comprimento. 

SS 92.21 – Linha recta. Apresenta levantamentos, providos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Encontra-se 
amputada, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

Comentário. Esta superfície além de mostrar rara imagem de 

auroque, de estilo subnaturalista, este encontra-se sobreposto por grande 

antropomorfo esquemático. 

As diferenças de variante técnica de execução, tal como os graus 

de pátina de cada uma daquelas figuras são evidentes. 

Ao antropomorfo esquemático, acima mencionado, devemos 

associar antropomorfo, muito sintético e de menores dimensões, que se 

observa sob o seu braço direito. 

Também se detecta, nesta mesma rocha, a possível associação 

entre dois outros antropomorfos esquemáticos, de diferentes dimensões. 

Os círculos que se registam ocupam posições marginais às 

imagens referidas. Os dois círculos concêntricos devem ter sido 

associados ao antropomorfo esquemático que se encontra próximo. 
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 P I P IV P V P VI P ? total 
antropomorfos - 4 - - - 4 

auroque 1 - - - - 1 

círculos - - - 1 1 2 

dois círc. conc. - - 1 - - 1 

ovais - - - 3 - 3 

linhas rectas - - - - 3 3 

linha curva - - - 1 - 1 

manchas - - - - 6 6 

Total 1 4 1 5 10 21 

Síntese iconográfica da rocha 92 de São Simão. 
 

 
 
 

 
 

  

► Rocha SS 92. 
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SÃO SIMÃO 101A 
 

Suporte. Laje sub-horizontal, com contorno sub-rectangular, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por longas fissuras 

oblíquas e, sobretudo, longitudinais. Mede 0,920 m de comprimento e 

0,328 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 101A.1 – Oval. Foi figurada através de levantamentos, 

possuindo contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m por 0,045 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

SS 101A.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça de 
forma circular e corpo linear. Primeiramente foi gravada aquela e, em 
seguida, os três segmentos contínuos que constituem o corpo. Oferece 
negativos com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,190 m de altura 
e 0,045 m de largura, na cabeça. 

SS 101A.3 – Círculo. Incompleto, foi gravado a partir de 
picotados, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, formando linha algo descontínua e de largura irregular. 
Encontra-se sobreposto por antropomorfo (SS 101A.4). Mede 0,045 m de 
diâmetro. 

SS 101A.4 – Antropomorfo. Masculino, apresenta cabeça de 
forma circular, pescoço alto, corpo linear, braços abertos, perpendiculares 
ao corpo e pernas, pouco mais do que esboçadas mas abertas, em forma 
de V invertido. Mostra o sexo. Foi gravado a partir de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas, com excepção na cabeça e pernas. Sobrepõe círculo             
(SS 101A.3). Mede 0,225 m de altura e 0,100 m de largura máxima, nos 
braços. 

SS 101A.5 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões ou raramente grandes. 
Mede 0,160 m de diâmetro. 
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► Rocha SS 101A. 
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SÃO SIMÃO 101B 
 

Suporte. Longa superfície sub-horizontal, de contorno 

trapezoidal, definida por profundas fracturas e percorrida por fissuras 

longitudinais. Mede 0,530 m de comprimento e 0,150 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 101B.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

SS 101B.2 – Antropomorfo. Esquemático, oferece cabeça de 
contorno subcircular, corpo linear, embora mais largo ao centro, sexo na 
continuação daquele, e dois pares de membros horizontais. Foi gravado 
através de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval e 
pequenas a médias dimensões, enformando linhas ou manchas quase 
contínuas. Mede 0,120 m de altura e 0,074 m de largura máxima, nas 
pernas. 

SS 101B.3 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça 
encimada por elemento em arco de círculo, ou em forma de cogumelo, 
corpo linear, sexo na continuação daquele e os dois pares de membros 
horizontais. Foi representado através de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linhas ou 
manchas contínuas. Mede 0,105 m de altura e 0,077 m de largura 
máxima, nos braços. 

SS 101B.4 – Triângulo. Equilátero, mostra negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo mancha 
quase contínua. Mede 0,025 m de altura e 0,025 m de largura na base. 

Comentário. Os dois antropomorfos esquemáticos, embora 

oferecendo diferenças formais, parecem encontrarem-se associados. É 

possível que o triângulo isósceles esteja associado ao antropomorfo que 

dele mais próximo se encontra. 
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► Rocha SS 101B. 
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SÃO SIMÃO 115 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de forma trapezoidal, 

delimitada por fractura e por fissuras, que também a atravessam, no 

sentido transversal. Mede 0,600 m de comprimento e 0,400 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 115.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
comprimento e 0,080 m de largura. 

SS 115.2 – Bumerangue. Apresenta corpo recto e uma 
extremidade encurvada. Foi gravado com negativos, de contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua larga e 
profunda. Encontra-se associado, em paralelo, a outras duas figuras 
semelhantes (SS 115.3 e SS 115.4). Mede 0,210 m de comprimento. 

SS 115.3 – Bumerangue. Mostra corpo recto e uma das 
extremidades curva. Encontra-se figurado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Localiza-se entre duas imagens semelhantes 
(SS 115.2 e SS 115.4). Mede 0,205 m de comprimento. 

SS 115.4 – Bumerangue. Oferece corpo rectilíneo em uma das 
extremidades encurvado. Foi representado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Está associado a duas outras imagens 
semelhantes (SS 115.2 e SS 115.3). Mede 0,195 m de comprimento. 

SS 115.5 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,045 m de 
diâmetro. 

SS 115.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
oval e de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 115.7 – Oval. Foi gravada através de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede     
0,100 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 115.8 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,006 m de profundidade. 

SS 115.9 – Círculo. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval e dimensões médias, formado linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,130 m de diâmetro. 

SS 115.10 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

SS 115.11 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe mancha (SS 115.12) e envolve 
esboço de círculo (SS 115.13). Mede 0,160 m de diâmetro. 

SS 115.12 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Foi sobreposta por círculo 
(SS 115.11). Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 115.13 – Círculo. Esboço, formado por negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Foi 
envolvido por círculo (SS 115.11). Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 115.14 – Disco. Oferece densa mancha de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

SS 115.15 – Oval. Foi figurada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,135 m por 0,100 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 115.16 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,210 m de diâmetro. 

Comentário. As três imagens, identificadas como bumerangues, 

têm paralelos em outras rochas de São Simão, onde surgem sobretudo 

aos pares. A variante técnica observada naquelas e o grau de pátina 

indicam tratar-se de representações tardias, no ciclo artístico tagano.  
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▼ Rocha SS 115. 
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SÃO SIMÃO 119A 
 

Suporte. Laje sub-horizontal de forma trapezoidal, delimitada 

por profundas fracturas, atravessada por fissuras oblíquas e transversais. 

Mede 1,240 m de comprimento e 0,410 m de largura máxima, em uma 

das extremidades. 

Catálogo. 
SS 119A.1 – Fusiforme. Gravado através de abrasão. Constitui 

grupo com os quatro fusiformes abaixo descritos. Mede 0,015 m de 
comprimento. 

SS 119A.2 – Fusiforme. Representado através de abrasão, mede 
0,005 m de comprimento. 

SS 119A.3 – Fusiforme. Figurado por abrasão, mede 0,008 m de 
comprimento. 

SS 119A.4 – Fusiforme. Foi gravado por abrasão e mede 0,010 m 
de comprimento. 

SS 119A.5 – Fusiforme. Aberto por abrasão, mede 0,005 m de 
comprimento. 

SS 119A.6 – Fusiforme. Realizado por abrasão, mede 0,015 m de 
comprimento. 

SS 119A.7 – Círculo. Foi gravado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo (SS 119A.9). Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

SS 119A.8 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 119A.9 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por círculo (SS 119A.7). Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

SS 119A.10 – Fusiforme. Apresenta abrasão e mede 0,020 m de 
comprimento. 

SS 119A.11 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
figurada a partir de picotados, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,020 m por 0,013 m, segundo dois 
eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

SS 119A.12 – Oval. Possui levantamentos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,075 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 119A.13 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,150m de diâmetro. 

SS 119A.14 – Três círculos concêntricos. Apresentam picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linhas contínuas, largas e profundas, exceptuando no círculo exterior. 
Este sobrepõe bumerangue (SS 101A.18). Os seus diâmetros medem 
0,075 m, 0,175 m e 0,265 m. 

SS 119A.15 – Caprino. Encontra-se de pé, dirigido para o lado 
esquerdo do observador, com a cabeça e o corpo de perfil e a armação em 
vista frontal. A cabeça apresenta perfil triangular, assente em pescoço 
longo e largo, observando-se a desenvolvida armação, em forma de V, de 
hastes bem abertas. A linha cérvico-dorsal é plana e a ventral convexa. 
Foi apenas representado um dos membros de cada lado, oblíquos em 
relação ao corpo. A cauda é curta. A cabeça encontra-se totalmente 
preenchida por mancha picotada e o interior do corpo mostra, 
igualmente, levantamentos, mais densos ao centro, formando linha larga. 
Foi gravado através de negativos, de contorno circular ou oval, com 
pequenas dimensões, formando linhas nem sempre contínuas e, conforme 
referimos, manchas de diferentes densidades. Encontrava-se sobreposto 
por linha (SS 119A.17). Mede 0,150 m de comprimento e 0,090 m de 
altura, na cabeça. 

SS 119A.16 – Fusiforme. Aberto por abrasão, mede 0,050 m de 
comprimento. 

SS 119A.17 – Linha curva. Mostra levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe dois fusiformes (SS 119A.21 e     
SS 119A.27), tal como perna dianteira de caprino (SS 119A.15). Mede 
0,150 m de comprimento. 
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SS 119A.18 – Bumerangue. Apresenta forma de arco de círculo, 
com uma extremidade ligeiramente mais longa, sugerindo empunhadura. 
Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. É paralelo a outra 
representação de bumerangue (SS 119A.19) e foi sobreposto por 
conjunto de círculos concêntricos (SS 119A.14). Mede 0,200 m de 
comprimento. 

SS 119A.19 – Bumerangue. Mostra forma de arco de círculo, 
com uma das extremidades ligeiramente mais longa e recta, sugerindo 
empunhadura. Foi representado a partir de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,150 m de comprimento. 

SS 119A.20 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

SS 119A.21 – Fusiforme. Foi gravado por abrasão e encontra-se 
sobreposto por linha (SS 119A.17). Mede 0,020 m de comprimento. 

SS 119A.22 – Fusiforme. Representado através de abrasão, mede 
0,015 m de comprimento. 

SS 119A.23 – Fusiforme. Aberto por abrasão, mede 0,030 m de 
comprimento. 

SS119A.24 – Fusiforme. Gravado por abrasão, mede 0,030 m de 
comprimento. 

SS 119A.25 – Fusiforme. Figurado através de abrasão, mede 
0,033 m de comprimento. 

SS 119A.26 – Linha curva. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

SS 119A.27 – Fusiforme. Representado através de abrasão, foi 
sobreposto por linha (SS 119A.17). Mede 0,070 m de comprimento. 

SS 119A.28 – Barra. Apresenta picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,035 m de comprimento. 

SS 119A.29 – Barra. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de comprimento. 

SS 119A.30 – Círculo. Esboço, formado por negativos de 
contorno circular ou oval e com pequenas dimensões. Mede 0,025 m de 
comprimento. 



 

SS 119A.31 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de comprimento. 

SS 119A.32 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval e 
de médias dimensões. Mede 0,035 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

SS 119A.33 – Oval. Foi gravada a partir de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,135 m por 0,100 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 119A.34 – Idoliforme. Com forma estelar, ou vagamente 
antropomórfica, ocupa canto do suporte e é delimitado tanto por linha 
gravada como por fracturas daquele. Mostra negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe semicírculo (SS 119A.45). Mede 
0,680 m de altura e 0,240 m de largura máxima, na área proximal. 

SS 119A.35 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

SS 119A.36 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

SS 119A.37 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
figurada a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,035 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais e 
0,010 m de profundidade. 

SS 119A.38 – Círculo. Em parte esboçado e em parte gravado, 
mostra levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha nem sempre contínua. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

SS 119A.39 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
representada a partir de levantamentos, possuindo contorno circular ou 
oval e de médias dimensões. Mede 0,020 m por 0,010 m, segundo dois 
eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

SS 119A.40 – Semicírculo. Mostra picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, de 
largura variável. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 119A.41 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 119A.42 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi figurada a partir de negativos com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

SS 119A.43 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
encontra-se representada com levantamentos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

SS 119A.44 – Círculo. Apresenta levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 119A.45 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha algo 
descontínua. Encontra-se sobreposto por idoliforme (SS 119A.34). Mede 
0,100 m de diâmetro. 

SS 119A.46 – Mancha. Conjunto disperso de picotados, 
mostrando contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

 
ref. Ø prof. índ. (r/prof.) 
SS 119A.11 0,020x0,013 0,008 1,03 
SS 119A.32 0,035 0,008 2,18 
SS 119A.35 0,020x0,015 0,008 1,09 
SS 119A.37 0,035x0,025 0,010 1,50 
SS 119A.39 0,020x0,010 0,008 1,87 
SS 119A.41 0,015 0,008 0,93 
SS 119A.42 0,015 0,008 0,93 
SS 119A.43 0,040 0,010 2,00 
* Nas covinhas com perímetro oval, determinou-se a média da medida dos eixos. 

Covinhas da rocha 119A de São Simão. 
(3 covinhas sub-hemisféricas, 3 hemisféricas e 2 supra-hemisféricas) 
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 P II P III P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 

caprino - 1 - - - - - 1 2,17 

idoliforme - - - - - 1 - 1 2,17 

bumerangues - - 2 - - - - 2 4,35 

fusiformes 14 - - - - - - 14 30,44 

barras - - 2 - - - - 2 4,35 

semicírculos - - - - 2 - - 2 4,35 

círculos - - - 1 5 - - 6 13,04 

três círc. conc. - - - 1 - - - 1 2,17 

ovais - - - - 2 - - 2 4,35 

covinhas - - - - - - 8 8 17,39 

linhas curvas - - - - 1 - 1 2 4,35 

manchas - - - - - - 5 5 10,87 

Total 14 1 4 2 10 1 14 46 100 

% 30,44 2,17 8,69 4,35 21,74 2,17 30,44 100  

Síntese iconográfica da rocha 119A de São Simão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO SIMÃO 124 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal e trapezoidal, delimitada por 

fractura e por fissuras longitudinais, encontrando-se atravessada por 

fissuras oblíquas. Mede 0, 360 m de comprimento e 0,190 m de largura. 

Catálogo. 
SS 124.1 – Círculo. Oferece negativos possuindo contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linha contínua. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

SS 124.2 – Rectângulo. Esboço, elaborado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Foi sobreposto por 
círculo (SS 124.3). Mede 0,060 m de comprimento e 0,025 m de altura. 

SS 124.3 – Círculo. Mostra levantamentos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Sobrepõe 
rectângulo (SS 124.2). Mede 0,085 m de diâmetro. 

SS 124.4 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Sobrepõe antropomorfo (SS 124.5) representando a cabeça deste. Mede 
0,035 m de diâmetro.  

SS 124.5 – Antropomorfo. Esquemático, possui cabeça e corpo 
lineares, ambos pares de membros arqueados e sexo muito longo. Em 
torno da cabeça apresenta pequenos picotados dispersos. Foi gravado 
com levantamentos, de contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, enformando linhas contínuas e profundas. Foi sobreposto e 
transformado por círculo (SS 124.4) que lhe conferiu nova cabeça. Mede 
0,154 m de altura. 
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► Rocha SS 124. 
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SÃO SIMÃO 130 
 

Suporte. Sector de superfície oblíqua, com perímetro trapezoidal, 

situado próximo do bordo da rocha. Encontra-se atravessado por 

numerosos veios de quartzo hialino, oblíquos e com diferentes 

espessuras. Mede 0,550 m de comprimento e 0,450 m de largura. 

Catálogo. 
SS 130.1 – Linha recta. Foi gravada através de levantamentos, 

com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de comprimento. 

SS 130.2 – Antropomorfo com foice. Representação esquemática, 
de pé, possuindo cabeça circular e longo corpo linear, algo encurvado, 
provido de braços horizontais, perpendiculares àquele e de pernas em 
forma de V invertido. A partir da extremidade do braço esquerdo, como 
que suportado pela mão correspondente, observa-se artefacto em forma 
de ponto de interrogação ou de foice (SS 130.3), cuja porção curva 
envolve a cabeça do antropomorfo. Foi gravado através de negativos, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas e profundas. Mede 0,210 m de altura. 

SS 130.3 – Foice (?). Mostra cabo recto e elemento em forma de 
arco de círculo. Encontra-se seguro pela mão esquerda de antropomorfo 
esquemático (SS 130.2). Foi representado a partir de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, enformando linha contínua e 
profunda. Mede 0,080 m de altura. 

SS 130.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro.  

Comentário. Trata-se de composição rara na arte do Vale do 

Tejo, dado o antropomorfo ostentar artefacto, muito possivelmente foice, 

cuja importância simbólica fez com que fosse associado à cabeça, 

envolvendo-a. Conhecem-se representações de artefactos semelhantes, 

mas isolados, em outras rochas do Vale do Tejo. A linha recta pode 

representar antropomorfo, muito esquemático, relacionado com aquele 

outro. 

Importa relevar a presença, neste suporte, de numerosos veios de 

quartzo hialino, de aspecto luminoso e que bem podem estar associados 

aos critérios que conduziram à sua escolha, para nele gravar a 

composição referida. Com ela devem ser relacionados os diversos 

picotados gravados próximos. 
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◄ Rocha SS 130. 
Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 134 
 

Suporte. Sector proximal de superfície sub-horizontal, com 

forma trapezoidal e delimitado por duas fracturas, constituindo bordo. É 

atravessado por duas fissuras longitudinais, tal como por finos veios de 

quartzo branco, oblíquos. Mede 0,550 m de comprimento e 0,420 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
SS 134.1 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 

possuindo contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede    
0,070 m de diâmetro. 

SS 134.2 – Antropomorfo. Figuração esquemática, mostra cabeça 
subcircular, corpo linear, dois pares de membros superiores, rectilíneos e 
perpendiculares ao corpo, sendo os superiores maiores, enquanto os 
membros inferiores encontram-se abertos, em forma de V invertido. Foi 
gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, constituindo linhas algo descontínuas e pouco 
profundas. Está associado a soliforme (SS 134.3) e o seu corpo constitui 
um dos raios daquele. Mede 0,074 m de altura e 0,071 m de largura 
máxima, nos braços 

SS 134.3 – Soliforme. É formado por corpo subcircular e quatro 
longos raios dispostos em forma de cruz. Um destes foi reutilizado para 
representar antropomorfo esquemático (SS 134.2). Foi gravado a partir 
de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, enformando linhas descontínuas e pouco profundas. Mede 
0,195 m de diâmetro. 

SS 134.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões pequenas a médias. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

SS 134.5 – Linha recta. Formada por levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,105 m de comprimento. 

SS 134.6 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 
0,150 m de diâmetro. 

SS 134.7 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo linha 
quase contínua, embora de largura e bordos irregulares. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

Comentário. A figura central e dominante deste painel 

corresponde a soliforme encimado por antropomorfo esquemático. Trata-

se de associação única na arte do Vale do Tejo, que interpretamos como 

antropomorfo que sai, e em parte se confunde, com o soliforme, embora 

fossem conhecidos outros tipos de associações entre aqueles dois 

motivos. Trata-se da representação do nascimento de divindade solar? 

A restante iconografia, designadamente as manchas que rodeiam 

as duas figuras acima referidas, reflectem actos de participação sócio-

religiosa em torno daquelas. Os círculos detectados poderiam ter as 

mesmas funções. 

A iconografia desta rocha deve ser atribuída ao período 

meridional, sobretudo devido à presença do antropomorfo esquemático e 

do soliforme. 
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▼ Rocha SS 134. 
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SÃO SIMÃO 137 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, mostrando contorno 

poligonal, muito alongado, definida por fracturas e atravessada por 

fissuras, sobretudo longitudinais. Mede 1,350 m de comprimento e   

0,370 m de largura máxima. 

Catálogo. 
SS 137.1 – Antropomorfo. De carácter esquemático, oferece 

corpo rectilíneo, cabeça e braços, em forma de arco, perpendiculares 
àquele e pernas em forma de U invertido. Está orientado no sentido 
nascente-poente. Foi gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de pequenas a grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas. Mede 0,190 m de altura. 

SS 137.2 – Antropomorfo. Mostra aspecto esquemático, muito 
semelhante ao da figura anteriormente descrita, com corpo rectilíneo, 
cabeça e braços arqueados, perpendiculares àquele, e membros inferiores 
em forma de U invertido. Encontra-se orientado no sentido sudeste-
noroeste e visivelmente associado a soliforme (SS 137.3). Foi gravado 
através de picotados com contorno circular ou oval e de médias a grandes 
dimensões, formando linhas quase contínuas. Mede 0,135 m de altura. 

SS 137.3 – Soliforme. Apresenta corpo circular com ponto central 
e oito curtos raios, opostos dois a dois. Foi figurado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas algo difusas. Deve associar-se à figura 
antropomórfica anteriormente descrita (SS 137.2). Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 137.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

Comentário. As três figurações pertencem a um mesmo 

momento de gravação, encontrando-se claramente associados um dos 

antropomorfos e o soliforme. 

 

98 



 

  

◄ Rocha SS 137. 
Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 147 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, dirigida para norte, delimitada 

por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,800 m de altura 

e 0,900 m de largura, na área decorada. 

Catálogo. 
SS 147. 1 – Face oculada. Mostra contorno oval e dois grandes 

círculos, a par, no interior. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, não muito larga, mas profunda. Foi sobreposta por picotados 
dispersos (SS 147.2). Mede 0,410 m por 0,320 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 147.2 – Mancha. Enorme conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Sobrepõe face oculada (SS 147.1). Mede 0,600 m de diâmetro. 

SS 147.3 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha algo descontínua. Mede 
0,045 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais.  

SS 147.4 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha algo descontínua. Mede 
0,160 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 147.5 – Círculo. Pouco mais que esboçado, oferece 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e, 
portanto, descontínuos. Mede 0,070 m de diâmetro.  

SS 147.6 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha contínua. Mede 0,170 m por 
0,110 m segundo dois eixos ortogonais. 

SS 147.7 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

Comentário. São pouco comuns, na arte do Vale do Tejo, as 

imagens gravadas em superfícies verticais ou sub-verticais. No presente 

caso, a verticalidade do suporte corresponde, sobretudo, à representação 

de face oculada, a que duas ovais, talvez figurando os seios da entidade 

representada, ajudam a antropomorfizar. Devemos incluir a iconografia 

referida no período meridional da evolução crono-estilística por nós 

proposta. A grande mancha de picotados dispersos é claramente ulterior. 
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▼ Rocha SS 147. Vista geral. 
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SÃO SIMÃO 158 
 

Suporte. Laje, sub-horizontal e com perímetro trapezoidal, que 

constitui bancada pertencente a grande afloramento, sobranceiro ao leito 

normal do rio Tejo. Encontra-se orientada no sentido noroeste-sudeste e é 

definida, a poente, por parede de massa de xisto que ali é mais alta e, no 

restante contorno, por profundas fracturas. Mostra rede de pequenas 

fracturas e de fissuras. Mede 2,500 m de comprimento e 0,850 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 158.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,200 m de diâmetro. 

SS 158.2 – Veado. Foi representado de pé e em perspectiva, 
dirigido para o lado direito do observador e para o leito do Tejo. A 
cabeça, voltada para o solo, mostra perfil trapezoidal, com o focinho 
arredondado, assentando em pescoço largo. A armação, disposta na 
horizontal, apresenta dois ramos abertos, em forma de U, com pequenos 
galhos laterais e nas extremidades. O corpo é oval, com a linha cérvico-
dorsal ondulada e a ventral convexa. Mostra os dois pares de membros, 
lineares, encontrando-se os dianteiros oblíquos em relação ao corpo e os 
traseiros quase perpendiculares àqueles. A cauda é curta e está levantada. 
O interior do corpo apresenta alguns picotados e linha central, embora 
algo descontínua. Foi gravado com levantamentos de contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas nem 
sempre contínuas. Mede 0,310 m de comprimento e 0,140 m de altura 
máxima, na cabeça. 

SS 158.3 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a grandes dimensões. Mede  
0,200 m de diâmetro. 

SS 158.4 – Mancha. Conjunto denso de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,200 m de diâmetro. 

SS 158.5 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 158.6 – Mancha. Agrupamento de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 158.7 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 158.8 – Linha recta. Foi gravada com negativos possuindo 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, contínuos. 
Mede 0,110 m de comprimento. 

SS 158.9 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 158.10 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 158.11 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 158.12 – Colubrídeo. Esboço, oferecendo quatro curvas, 
elaborado a partir de negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
a médias dimensões e descontínuos. Mede 0,175 m de comprimento. 

SS 158.13 – Mancha. Núcleo de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 158.14 – Bitriangular. Apresenta os topos algo arqueados, 
aproveitando o inferior a linha cérvico-dorsal de cervídeo (SS 158.18) e 
fissura do suporte. Foi gravado com picotados, de contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas. Sobrepõe veado (SS 158.18) e encontra-se sobreposto 
por arco de círculo (SS 158.15). Mede 0,330 m de altura e 0,100 m de 
largura máxima. 

SS 158.15 – Linha curva. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe figuração bitriangular (SS 158.14). 
Mede 0,230 m de comprimento. 

SS 158.16 – Círculo. Esboço, registado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, mas muito 
descontínuos. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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◄ Rocha SS 158. Vista de sul. 
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SS 158.17 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 158.18 – Veado. Representação, dirigida para o lado esquerdo 
do observador, de animal morto e segurado por figuração antropomórfica 
(SS 158.19). A cabeça e o corpo encontram-se de perfil, enquanto a 
armação e ambos pares de membros estão em perspectiva. A cabeça, 
pendente, mostra contorno trapezoidal, ligada ao corpo através de 
pescoço longo e suporta armação subcircular, onde se observam os 
galhos, radiantes, como de imagem solar se tratasse. A linha cérvico-
dorsal e ventral são convexas e ambos pares de membros, lineares, estão 
arqueados e pendentes, ajudando a representar o animal inanimado. A 
cauda não foi figurada. Apresenta, no interior do corpo, linha mesial que 
une o pescoço a uma das pernas traseiras. Foi gravado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
formando linhas contínuas e profundas. Foi sobreposto por grande figura 
bitriangular (SS 158.14). Mede 0,335 m de comprimento e 0,140 m de 
altura máxima, nos quartos traseiros. 

SS 158.19 – Antropomorfo. Representado de pé e de frente, 
mostra cabeça circular, tronco largo, braços erguidos, pernas abertas, em 
forma de V invertido e o sexo. Os braços erguidos sugerem suportar, o 
veado morto, acima da cabeça. Foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linhas contínuas e profundas. O interior do corpo encontra-se preenchido 
por picotados. Mede 0,175 m de altura e 0,075 m de largura máxima, nas 
pernas. 

SS 158.20 – Ângulo recto. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Mede 0,070 m por 0,035 m. 

SS 158.21 – Veado. Representado de pé e em perspectiva, voltado 
para o lado direito do observador, mostra a cabeça baixa, dirigida para o 
solo, possuindo enorme armação semicircular, onde se observam galhos 
radiais e dois outros no topo de cada haste. As linhas cérvico-dorsal e 
ventral são ligeiramente convexas, mostrando no interior do corpo duas 
linhas horizontais. Foram figurados ambos pares de membros, 
encontrando-se os dianteiros perpendiculares ao corpo e os traseiros 
oblíquos àquele, ajudando, com a posição da cabeça, a conferir animação 
à figura. A cauda é curta e está erguida. Foi gravado com negativos de 

contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas 
quase contínuas. Mede 0,250 m de comprimento e 0,170 m de altura 
máxima, na cabeça. 

SS 158.22 – Sardão. Encontra-se representado de perfil, em 
direcção contrária à da localização do leito do Tejo. A cabeça mostra 
perfil triangular, assente em pescoço largo e o corpo é longo, 
continuando-se na cauda, com a extremidade semi-erguida. Foram 
figurados dois membros, lineares, um para cada lado, oblíquos em 
relação ao eixo do corpo, conferindo movimento à figura. Tanto o interior 
da cabeça como a totalidade do corpo, encontram-se preenchidos com 
picotados. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, constituindo linhas e manchas contínuas. Mede 
0,175 m de comprimento e 0,060 m de altura, na cabeça. 

SS 158.23 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 158.24 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 158.25 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

SS 158.26 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 158.27 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias. Mede 0,075 m de comprimento. 

SS 158.28 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Podemos atribuir ao estilo estilizado estático os 

dois cervídeos que ocupam posição marginal neste suporte, ambos com 

armações desenvolvidas, um deles com o corpo atravessado por linha 

central, a linha da vida e o outro com duas linhas ou listas. O 

comportamento dos dois, com a cabeça baixa, a armação junto ao solo e 

a cauda levantada, é típico do período do cio.  
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◄ Rocha SS 158. 
Pormenor. 
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A muito significativa cena em que antropomorfo nu e itifálico 

ergue veado morto, mas cuja armação é semelhante a soliforme, é única 

no Vale do Tejo e deve ser entendida como mitografia, onde divindade 

controla o movimento solar, representado pelo cervídeo inanimado e, 

sobretudo, pela armação radiada deste. Os protagonistas desta cena 

integram, estilisticamente, o período III, ou estilizado-dinâmico, onde 

também devemos incluir a imagem de sardão. 

Grande figuração antropomórfica bitriangular, possivelmente 

associada a círculo, sobrepõe o veado morto, retirando centralidade à 

cena referida, mas reconhecendo o seu carácter sagrado. 

Aquelas duas figuras esquemáticas devem integrar o período IV 

ou meridional da arte tagana. 

Por fim, sobre o antropomorfo bitriangular foi gravado segmento 

de círculo, por certo já em período terminal da arte do Tejo (período VI 

ou dos círculos e linhas). 

A grande quantidade de manchas de picotados dispersos ou 

constituindo aglomerações densas, existentes nesta rocha, 

correspondendo a mais de 50% da sua iconografia, sugere, tal como 

acontece em alguns outros suportes, intensa actividade de carácter ritual, 

não figurativa, traduzindo descargas de energia ou a tentativa de contacto 

com o transcendente. 

 

 

 

 

 P II-B P III-A P III-B P IV P V P ? total % 

antropomorfo - 1 - - - - 1 3,57 

bitriangular - - - 1 - - 1 3,57 

veados 2 1 - - - - 3 10,72 

colubrídeo - - - 1 - - 1 3,57 

sardão - - 1 - - - 1 3,57 

círculo - - - 1 - - 1 3,57 

linha curva - - - - 1 - 1 3,57 

linhas rectas - - - - - 2 2 7,14 

ângulo recto - - - - - 1 1 3,57 

manchas - - - - - 15 15 53,58 

covinha - - - - - 1 1 3,57 

Total 2 2 1 3 1 19 28 100 

% 7,14 7,14 3,57 10,72 3,57 67,86 100  

Síntese iconográfica da rocha 158 de São Simão. 
 

  

▲ Rocha SS 158. Veado. 
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SÃO SIMÃO 1581 
 

Suporte. Sector de afloramento rochoso, sub-horizontal e com 

forma rectangular, definido por fissuras. Mede 0,280 m de comprimento 

e 0,180 m de largura. 

Catálogo. 
SS 1581.1 – Antropomorfo. Representação masculina, 

esquemática, figurada de pé, ao centro do suporte. Mostra pequena 
cabeça linear, corpo reduzido a traço e dois pares de membros, algo 
arqueados, perpendiculares àquele. Apresenta o sexo, longo e na 
continuação do corpo. Foi gravado com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, com pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas. 
Mede 0,105 m de altura. 

 
 
 

 
 
 

 ► Rocha SS 1581. 
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SÃO SIMÃO 1582 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fissuras. Mede 0,400 m de comprimento e 0,350 m de 

largura. 

Catálogo. 
SS 1582.1 – Báculo. Encontra-se disposto na vertical, com a 

extremidade encurvada voltada para o lado esquerdo do observador. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, possuindo 
dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,115 m de altura. 

SS 1582.2 – Soliforme. Mostra corpo de forma subcircular e sete 
raios, em forma de báculos, ou seja, com as extremidades encurvadas, 
voltadas para o lado esquerdo do observador. Oferece levantamentos de 
contorno circular ou oval, com dimensões pequenas e médias, formando 
linhas em geral contínuas. Mede 0,250 m de diâmetro. 

Comentário. A associação de báculos e soliformes encontra-se 

documentada em alguns menires e estátuas-menires, designadamente nos 

cromeleques da Portela de Mogos e do Xarez, como nos monólitos de 

Bulhoa e Vidigueiras. 

A presença de treze báculos em estátuas-menires do cromeleque 

dos Almendres poderá, por analogia com o soliforme agora descrito, 

indicar a presença de personagem conotada com o Sol. Aliás, o báculo de 

xisto procedente do dólmen da Lobeira Grande, oferece a extremidade 

encurvada recortada, como se de pequenos raios se tratasse, sendo capaz 

de lhe conferir conotação solar. 

Também em Fratel é conhecido outro soliforme, cujos raios 

oferecem a extremidade encurvada, figurando báculos. 
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SÃO SIMÃO 1583 
 

Suporte. Superfície situada junto ao bordo de rocha, sub-

horizontal e com contorno trapezoidal. Mede 0,450 m de comprimento 

por 0,190 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 1583.1 – Soliforme (?). Apresenta corpo subcircular e quatro 

raios de comprimentos distintos. Foi gravado através de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo 
linhas descontínuas e pouco profundas. Mede 0,140 m de diâmetro 
máximo. 

SS 1583.2 – Quadrado. Reutiliza parte da figura anteriormente 
descrita (SS 1583.1) e foi gravado a partir de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linhas descontínuas e 
pouco profundas. Mede 0,060 m de lado. 

SS 1583.3 – Triângulo. Esboço, oferece negativos com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, originando linhas 
muito descontínuas. Mede 0,075 m de altura e 0,065 m de largura, na 
base. 

 
 
 
 

 
 
 

 

◄ Rocha SS 1583. 
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SÃO SIMÃO 168 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fracturas e fissuras 

longitudinais. Mede 1,160 m de comprimento e 0,956 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 168.1 – Linha curva. Foi gravada a partir de levantamentos, 

com contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de comprimento. 

SS 168.2 – Oval. Esboço, produzido através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de pequenas, médias e grandes dimensões, 
mas muito descontínuos. Mede 0,120 m por 0,090 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 168.3 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,005 m de profundidade. 

SS 168.4 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,015 m por 0,011 m, segundo dois eixos ortogonais e 0,005 m de 
profundidade. 

SS 168.5 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Encontra-se sobreposto por linha (SS 168.6) que o liga a 
círculo maior (SS 168.7). Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 168.6 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Une e sobrepõe dois círculos 
(SS 168.5 e SS 168.7). Mede 0,080 m de comprimento. 

SS 168.7 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões, constituindo 
linha quase contínua, de largura e profundidade variáveis. Foi sobreposto 
por linha (SS 168.6) que o une a círculo de menores dimensões            
(SS 168.5). Mede 0,200 m de diâmetro. 

SS 168.8 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,030 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais e 0,012 m de 
profundidade. 

SS 168.9 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

SS 168.10 – Trapézio. Foi gravado com levantamentos, 
enformando linha contínua, larga e profunda. Envolve círculo              
(SS 168.11) e sobrepõe cauda de caprino (SS 168.12). Mede 0,150 m de 
altura e 0,130 m de comprimento, na base. 

SS 168.11 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 168.12 – Caprino. Encontra-se representado de pé e em 
perspectiva, dirigido para o lado direito do observador, junto ao bordo do 
suporte. Trata-se de imagem elegante, com formas esbeltas, provida de 
cabeça alongada e de perfil trapezoidal, no qual assenta alta armação. O 
pescoço é longo e largo, a linha cérvico-dorsal ondulada, terminando na 
pequena cauda erguida e a linha ventral está bem convexa. Foram 
figurados ambos pares de membros, lineares e paralelos dois a dois, mas 
dispostos obliquamente em relação ao corpo, conferindo movimento à 
figura. Apresenta picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas contínuas ou algo descontínuas e densas 
manchas que preenchem a cabeça e o corpo. A cauda foi sobreposta por 
trapézio (SS 168.10). Mede 0,110 m de comprimento e 0,150 m de altura, 
na cabeça. 

SS 168.13 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Encontra-se entre as pernas de caprino (SS 168.12). Mede 0,030 m de 
diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

SS 168.14 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

SS 168.15 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 
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SS 168.16 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe pequena espiral (SS 168.17). Mede 0,075 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 168.17 – Espiral. Dextrorsa, apresenta duas voltas e meia, 
tendo sido gravada a partir de picotados, com contorno oval, de médias e 
grandes dimensões, constituindo linha algo descontínua. Foi sobreposta 
por oval (SS 168.16). Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 168.18 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,025 m de diâmetro. 

SS 168.19 – Barra. Foi gravada com picotados, de contorno 
circular ou oval e com grandes dimensões. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

SS 168.20 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, constituindo linha contínua, mas de boros 
algo difusos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 168.21 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 168.22 – Caprino (?). Foi representado de pé, dirigido para o 
lado esquerdo do observador. Mostra cabeça de contorno triangular, 
corpo ovalado e membros rectilíneos, oblíquos àquele. Foi figurado 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas e manchas contínuas. Encontra-se 
sobreposto por oval (SS 168.23). Mede 0,080 m de comprimento e   
0,045 m de altura, na cabeça. 

SS 168.23 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões, podendo estes pertencerem a 
segunda fase de gravação, formando linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe possível caprino (SS 168.22) e foi sobreposta por mancha    
(SS 168.24). Mede 0,115 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 168.24 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Sobrepõe 
oval (SS 168.23). Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 168.25 – Fusiforme. Foi gravado por abrasão e apresenta 
secção em forma de U. Mede 0,020 m de comprimento. 

SS 168.26 – Fusiforme. Foi figurado através de abrasão e possui 
secção em forma de U. Mede 0,018 m de comprimento. 

SS 168.27 – Fusiforme. Foi representado por abrasão e mostra 
secção em forma de U. Mede 0,015 m de comprimento. 

SS 168.28 – Oval. Esboço, executado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Foi 
sobreposta por covinha (SS 168.29). Mede 0,090 m por 0,070 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 168.29 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,018 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 168.30 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 168.31 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,023 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

SS 168.32 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 168. 33 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,120 m de diâmetro. 

SS 168.34 – Barra. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, algo descontínuos. Deve associar-se a 
duas outras barras (SS 168.35 e SS 168.36). Mede 0,040 m de 
comprimento. 

SS 168.35 – Barra. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval e médias dimensões, constituindo mancha contínua. Deve associar-
se a duas outras barras (SS 168.34 e SS 168.36). Mede 0,050 m de 
comprimento. 

SS 168.36 – Barra. Oferece levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Deve associar-se a duas outras 
barras (SS 168.34 e SS 168.35). Mede 0,040 m de comprimento. 

SS 168.37 – Caprino. Representação de pé, dirigido para o lado 
direito do observador, em perspectiva e com algum movimento. Mostra 
cabeça com contorno trapezoidal, encimada por duas orelhas verticais e 
assente em pescoço alto e curvo. A linha cérvico-dorsal é ondulada e a 

114 



 

ventral convexa. A cauda é curta e está levantada. Os dois pares de 
membros são lineares, encontrando-se os anteriores perpendiculares ao 
corpo e os ulteriores oblíquos, mostrando, um deles, curvatura na 
extremidade. Foi gravado a partir de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linhas contínuas ou 
manchas densas, na cabeça, pescoço e corpo. Mede 0,090 m de 
comprimento e 0,060 m de altura, na cabeça. 

SS 168.38 – Texugo. Encontra-se de pé e dirigido para o lado 
esquerdo do observador. Apresenta a cabeça e o corpo de perfil e ambos 
pares de membros em perspectiva. A cabeça, espessa, tem o focinho 
afilado e assenta em pescoço longo e forte. O corpo tem forma ovalada, 
curto e alto, mostrando cauda comprida. Os membros, lineares, são 
curtos e oblíquos em relação ao corpo, oferecendo à figura a sensação de 
movimento. Foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo manchas e linhas, algo 
difusas. Sobrepõe círculo contendo ponto central (SS 168.40) e foi 
sobreposto por círculo (SS 168.39). Mede 0,280 m de comprimento e 
0,130 m de altura, no corpo. 

SS 168.39 – Círculo. Pouco mais que um esboço, mostra 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha algo difusa. Sobrepõe texugo (SS 168.38). Mede 0,090 
m de diâmetro. 

SS 168.40 – Círculo contendo ponto central. Apresenta 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, enformando linha algo difusa. Foi sobreposto pela 
cauda de texugo (SS 168.38). Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 168.41 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha descontínua e 
algo difusa. Foi sobreposta por mancha (SS 168.42). Mede 0,170 m por 
0,120 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 168.42 – Mancha. Conjunto de negativos, oferecendo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Sobrepõe oval               
(SS 168.41). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 168.43 – Mancha. Núcleo de levantamentos com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede 0,200 
m de diâmetro. 

SS 168.44 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, enformando linha algo 
descontínua. Sobrepõe linha recta (SS 168.45) e mancha (SS 168.46). 
Mede 0,140 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 168.45 – Linha recta. É formada por negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Sobrepõe mancha (SS 168.46) e foi sobreposta por oval (SS 168.44). 
Mede 0,075 m de comprimento. 

SS 168.46 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Foi sobreposta por 
linha (SS 168.45) e por oval (SS 168.44). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 168.47 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

SS 168.48 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo 
descontínua. Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 168.49 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,120 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 168.50 – Fusiforme. Gravado através de abrasão, mostra 
secção em U. Mede 0,016 m de comprimento. 

SS 168.51 – Fusiforme. Produzido por abrasão, oferece secção 
em U. Mede 0,015 m de comprimento. 

SS 168.52 – Fusiforme. Representado através de abrasão, 
apresenta secção em U. Mede 0,010 m de comprimento. 

Comentário. As três figurações de caprinos, de estilo estilizado 

dinâmico, constituem as mais antigas imagens deste suporte. É de relevar 

a elegância e o movimento do caprino com alta armação, recordando 

pinturas levantinas. 

A restante iconografia deve integrar o último período da arte 

tagana, onde teremos de incluir a representação de texugo, parcialmente 

produzido com negativos de grandes dimensões, embora sobreposta por 
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círculo, também elaborado com grandes picotados, mas sobrepondo-se a 

círculo contendo ponto central, talvez pertencente ao período atlântico. 

Àquele período deve fazer parte a pequena espiral, sobreposta por 

oval. 

 
 
 
 
 
 
 

 P III P V P VI-A P VI-B P ? total 

caprinos 3 - - - - 3 

texugo - - - 1 - 1 

barras - - - - 4 4 

fusiformes - - - - 6 6 

espiral - 1 - - - 1 

círculos - 1 - - - 1 

círc. cont. ponto central - - 3 4 - 7 

ovais - - - 4 4 8 

trapézio - - - 1 - 1 

linhas rectas - - - 1 1 2 

linha curva - - - 1 - 1 

covinhas - - - - 8 8 

manchas - - - - 9 9 

Total 3 2 3 12 32 52 

Síntese iconográfica da rocha 168 de São Simão. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

▲ Rocha SS 168. Pormenor. 

▲ Rocha SS 168. Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 168E 
 

Suporte. Trata-se de pequeno painel sub-horizontal, de contorno 

trapezoidal, atravessado por fissuras e veios de quartzo branco, oblíquos, 

pertencente a grande rocha, afectada por profundas fracturas. Mede  

0,260 m de comprimento e 0,175 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 168E.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval 

muito alongado, possuindo pequenas dimensões, do tipo dos provocados 
por artefactos metálicos, nomeadamente de ferro. Mede 0,036 m de 
diâmetro. 

SS 168E.2 – Soliforme. Pouco mais que um esboço, apresenta 
corpo subcircular e sete raios. Foi figurado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo 
linhas descontínuas e algo difusas. Associa-se-lhe círculo (SS 168E.3) e 
antropomorfo esquemático (SS 168E.4), que reutiliza um dos seus raios. 
Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 168E.3 – Círculo. Esboço, executado através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linha 
descontínua e difusa, que reutiliza parte de soliforme (SS 168E.2). Mede 
0,050 m de diâmetro. 

SS 168E.4 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo 
constituído por elemento rectilíneo, disposto na vertical e braços em 
forma de U invertido. Reutiliza, como corpo, um dos raios de soliforme 
(SS 168E.2), sobrepondo-o e associando-se àquele. Foi representado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, formando linhas algo descontínuas e difusas. Mede 0,050 m 
de altura e 0,036 m de largura máxima. 

SS 168E.5 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular e oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,040 m 
de diâmetro. 

Comentário. O soliforme, o círculo e o antropomorfo oferecem 

técnicas de realização muito semelhantes. Ao soliforme (SS 168E.2) 

parece ter sido associado o círculo, talvez querendo representar par de 

soliformes. 

Ulteriormente foi adossada ao soliforme a figura antropomórfica, 

constituindo associação recorrente no período IV da arte do Vale do Tejo. 

Contudo, mais do que uma associação, podemos interpretar as duas 

figuras como possível representação de antropomorfo solar, recordando 

figura de Fratel, igualmente esquemática, heliocéfala. 

 

 
 
 

 
  

▼ Rocha SS 168E. 
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SÃO SIMÃO 170 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e cortada por fissuras longitudinais. Mede   

1,475 m de comprimento e 0,750 m de altura. Na parte superior desta 

rocha observa-se, gravado na horizontal, um círculo. 

Catálogo. 
SS 170.1 – Círculo. Foi figurado através de levantamentos com 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 170.2 – Inscrição. Constituída por quatro algarismos e 
registando a data 1721. Cada número um encontra-se evidenciado por 
ponto, apresentando o número sete grafia sem o traço horizontal. Foi 
gravada com artefacto metálico, possivelmente de ferro, mostrando 
levantamento de contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
formando linhas contínuas e profundas. O algarismo maior mede      
0,075 m de altura e o menor 0,040 m. 

SS 170.3 – Cruciforme. Apresenta forma de cruz latina e foi 
gravado com levantamentos de contorno circular ou oval, de grandes 
dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Foi 
sobreposto por inscrição (SS 170.4). Mede 0,085 m de altura. 

SS 170.4 – Inscrição. Lê-se “Pe Franco”, em letras cursivas, 
gravadas com artefacto possivelmente de ferro, embora produzindo 
levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas, largas e profundas. O P e o F são maiúsculas 
e as restantes letras são minúsculas. Mede 0,475 m de comprimento e 
0,140 m de altura. 

SS 170.5 – Inscrição. Lê-se “.P Costa”, em letras cursivas, sendo 
o P, possivelmente abreviatura da palavra padre, precedida de ponto. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas e profundas. Toda a inscrição 
mostra letras minúsculas, surgindo o T em forma de cruz. Mede 0,410 m 
de comprimento e 0,085 m de largura. 

SS 170.6 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por inscrição de Idade Moderna (SS 170.7). 
Mede 0,130 m de diâmetro. 

SS 170.7 – Inscrição. É constituída por duas palavras, a primeira, 
com três letras, deve corresponder a abreviatura, enquanto a segunda, 
com quatro signos, que podem corresponder a quatro ou cinco letras, 
parece registar o antropónimo Joam ou Joana. Foi gravada com negativos 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas, muito largas e profundas de bordos irregulares. Sobrepõe 
círculo (SS 170.6). Mede 0,590 m de comprimento e 0,120 m de altura. 

SS 170.8 – Círculo. Trata-se de esboço, figurado através de 
negativos, com contorno circular, de pequenas dimensões e descontínuos. 
Mede 0,190 m de diâmetro. 

SS 170.9 – Linha. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

SS 170.10 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

Comentário. Além de algumas figuras pré-históricas, esta rocha 

é uma das poucas que apresenta inscrições, duas delas antropónimos, do 

primeiro quartel do século XVIII.  

A inscrição “Pe Franco” corresponde, certamente, à assinatura do 

conhecido sacerdote jesuíta Pe António Franco, nascido na vizinha aldeia 

de Montalvão em 1662 e que haveria de falecer em Évora em 1732. 

Quando visitou São Simão em 1721, talvez para observar as gravuras ali 

existentes, o Pe Franco teria 59 anos de idade e seria então reitor do 

Colégio Jesuíta de Setúbal, depois de ter sido professor de Humanidades 

na Ilha de São Miguel, mestre de noviços em Lisboa e prefeito do 

reconhimento dos irmãos de Évora. A sua obra escrita é diversa, de que 

faz parte um “Promptuário da Síntaxe” (1699), contando com cinco 

edições. 
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A inscrição “P. Costa” pode ser atribuída ao Pe Francisco da 

Costa, de Évora, que se julgou ser heterónimo do Pe António Franco, ao 

assinar a obra, publicada em 1731, naquela cidade e intitulada 

“Contramina Gramatical…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira inscrição mostra duas palavras onde lemos ATO JOAM 

correspondendo, possivelmente, a nome próprio (António) e a 

patronímico (João). 

 

  



 

SÃO SIMÃO 172 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras transversais. 

Mede 0,700 m de comprimento e 0,480 m de largura máxima, em um dos 

topos. 

Catálogo. 
SS 172.1 – Linha curva. Ligeiramente encurvada, apresenta 

levantamentos com contorno oval, de pequenas e médias dimensões, 
descontínuos. Deve associar-se a outras duas linhas que lhe são paralelas 
(SS 172.2 e SS 172.3). Mede 0,210 m de comprimento. 

SS 172.2 – Linha curva. Mostra picotados, de contorno oval, 
alguns oblongos, do tipo bago de arroz, executados com artefacto 
metálico, de pequenas a médias dimensões e descontínuos. Mede     
0,200 m de comprimento. 

SS 172.3 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
oval, alguns oblongos, do tipo bago de arroz, de pequenas a médias 
dimensões e descontínuos. Mede 0,240 m de comprimento. 

SS 172.4 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,200 m de diâmetro. 

SS 172.5 – Bumerangue. Possui forma de arco de círculo e 
mostra negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. É paralelo a representação 
similar (SS 172.6). Mede 0,200 m de comprimento. 

SS 172.6 – Bumerangue. Apresenta forma de arco de círculo e foi 
gravado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. Mede 0,160 m de 
comprimento. 

SS 172.7 – Mancha. Núcleo de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,080 m 
de diâmetro. 

SS 172.8 – Bumerangue. Mostra forma de arco de círculo e 
encontra-se figurado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, 
de pequenas a médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. É paralelo a outra representação similar (SS 172.9). Mede 
0,160 m de comprimento. 

SS 172.9 – Bumerangue. Possui forma de arco de círculo e foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, dando origem a linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,160 m de comprimento. 
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SÃO SIMÃO 1721 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro rectangular, 

delimitada por profundas fissuras. Mede 0,250 m de comprimento e 

0,180 m de largura. 

Catálogo. 
SS 1721.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 

contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

SS 1721.2 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 1721.3 – Mancha. Grupo de levantamentos, oferecendo 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,075 m de 
comprimento e 0,030 m de largura. 

SS 1721.4 – Antropomorfo. Masculino, encontra-se de pé e 
mostra corpo linear, dois pares de membros arqueados, sendo os 
inferiores em forma de U invertido, e o sexo. Foi gravado com picotados 
de contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, 
descontínuos e constituindo linhas pouco precisas. Mede 0,095 m de 
altura e 0,060 m de largura máxima, nos braços. 

 
 

 
 ► Rocha SS 1721. 
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SÃO SIMÃO 173A 
 

Suporte. Área sub-vertical, com forma sub-rectangular, 

delimitada e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,200 m de 

comprimento e 0,100 m de largura. 

Catálogo. 
SS 173A.1 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo linear, 

braços abertos, algo arqueados, e pernas dispostas em forma de U 
invertido. Apresenta negativos com contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, constituindo linhas descontínuas e algo difusas. 
Associa-se a antropomorfo semelhante (SS 173A.2). Mede 0,122 m de 
altura e 0,060 m de largura máxima nos braços. 

SS 173A.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo linear, 
braços perpendiculares àquele e pernas em forma de U invertido. Foi 
gravado com picotados de contorno circular ou oval, com pequenas 
dimensões, formando linhas descontínuas e difusas. Encontra-se 
associado a antropomorfo de forma semelhante, embora de maiores 
dimensões (SS 173A.1). Mede 0,080 m de altura e 0,035 m de largura 
máxima nas pernas. 

SS 173A.3 –Barra. Apresenta levantamentos, de contorno circular 
ou oval, com pequenas dimensões e contínuos. Mede 0,012 m de 
comprimento. 

Comentário. Trata-se de par ou de casal de antropomorfos, 

iconograficamente muito semelhantes, embora com acentuada distinção 

dimensional proporcionando a sugestão de o de menor tamanho se 

encontrar como que protegido sob um dos braços do maior. 

Não devendo figurar gémeos, pois então teriam ambos idênticas 

dimensões, podemos encontrar-nos perante hierogamia ou, 

simplesmente, de representação de pai e filho ou de mãe e filha, 

atendendo-se que a diagnose sexual é impossível de realizar.  

A pequena barra parece fazer parte da composição. 
▲ Rocha SS 1721.
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SÃO SIMÃO 173B 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, possuindo perímetro 

trapezoidal, e aspecto estelar, definida por fracturas e mostrando algumas 

fissuras oblíquas. Mede 0,340 m de altura e 0,370 m de largura máxima, 

na área proximal. 

Catálogo. 
SS 173B.1 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo linear, 

braços curtos e horizontais, tal como pernas abertas em forma de V 
invertido. Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas contínuas, embora algo difusas. 
Sobrepõe cervídeo (SS 173B.3) e deve associar-se a antropomorfo 
semelhante (SS 173B.2). Mede 0,100 m de altura e 0,055 m de largura 
máxima, nas pernas. 

SS 173B.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo linear, 
braços curtos e horizontais, assim como pernas abertas em forma de V 
invertido. Mostra levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas contínuas, embora algo difusas. 
Sobrepõe cervídeo (SS 173B.3) e parece associar-se a antropomorfo, 
formal e tecnicamente idêntico (SS 173B.1). Mede 0,104 m de altura e 
0,050 m de largura máxima, nas pernas. 

SS 173B.3 – Cervídeo. Representação de pé e voltada para o lado 
esquerdo do observado. A cabeça é longa e estreita e sobre ela detecta-se 
armação, em perspectiva. O corpo, ovalado, mostra as linhas cérvico-
dorsal e ventral convexas. Foram representados ambos pares de 
membros, lineares, paralelos entre si e perpendiculares ao corpo. A cauda 
é curta. Apresenta negativos de contorno circular ou oval, com pequenas 
dimensões, constituindo linhas algo descontínuas e difusas ou 
preenchendo o interior do corpo. Neste observam-se restos de linha 
mediana, a linha da vida. Encontra-se sobreposto por dois antropomorfos 
esquemáticos (SS 173B.1 e SS 173B.2). Mede 0,124 m de comprimento 
e 0,082 m de altura, na cabeça. 

▼ Rocha SS 173A. 
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SS 173B.4 – Cervídeo (?). Trata-se de esboço, muito erodido, 
onde se reconhece o corpo, de forma ovalada, os membros e o pescoço, 
erguido, e, vagamente, a cabeça. Foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, definindo linhas 
descontínuas e algo difusas, tal como mancha. A cabeça foi sobreposta 
por mancha (SS 173B.5). Mede 0,050 m de comprimento e 0,072 m de 
altura, na cabeça. 

SS 173B.5 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Sobrepõe possível cervídeo      
(SS 173B.4). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 173B.6 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Sobrepõe cervídeo (SS 173B.3) 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 173B.7 – Círculo. Esboço, realizado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, muito descontínuos. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. As sete imagens presentes neste suporte integram 

apenas dois períodos da arte do Vale do Tejo (P III e P IV), ilustrando tal 

diacronia através de claras sobreposições. Assim, os mais antigos registos 

gráficos desta superfície correspondem aos dois zoomorfos (SS 173B.3 e 

SS 173B.4), que devem constituir cena, formada por animal adulto e 

jovem, encontrando-se este apenas esboçado. Estas duas figuras utilizam 

picotagem fina, de negativos pequenos e a maioria de contorno circular, 

encontrando-se muito próximos. 

Par de antropomorfos esquemáticos foram gravados, de pé e 

sobre o dorso do maior e mais destacado dos cervídeos. Trata-se, muito 

possivelmente, de hierogamia ou par sagrado que repete comportamento 

próprio de divindades com origem próximo oriental. 

Com idêntica técnica de representação foram gravadas duas 

manchas, uma delas sobrepondo-se ainda, embora parcialmente, ao 

cervídeo acima referido e a outra ao cervídeo de menores dimensões, tal 

como esboço de círculo, que igualmente devemos associar à provável 

hierogamia sobre quadrúpede. O aspecto estelar do suporte relaciona-se 

com a composição referida, sublinhando o seu aspecto simbólico. 
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SS 173B.3 
 

SS 173B.4 P III 
  
  

Síntese estratigráfica da rocha 173B de São Simão. 
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◄ Rocha SS 173B. 
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SÃO SIMÃO 177 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, de grandes 

dimensões, próximo de um dos bordos e mostrando contorno sub-

trapezoidal, delimitado por fracturas profundas e por fissuras. Apresenta, 

ainda, finos veios de quartzo leitoso. Mede 0,350 m de comprimento e 

0,200 m de altura. 

Catálogo. 
SS 177.1 – Caprino. Foi representado de pé, voltado para o lado 

direito do observador, com a armação e ambos pares de membros em 
perspectiva, sugerindo movimento. A cabeça oferece perfil trapezoidal, 
assenta em pescoço longo e largo, suportando alta armação, constituída 
por duas hastes encurvadas para trás. O corpo apresenta forma oval e 
ambos pares de membros, lineares, são oblíquos em relação àquele. A 
cauda é curta. Mostra levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas algo descontínuas e preenchendo 
tanto o interior da cabeça como do corpo. Encontra-se muitíssimo 
patinado. Mede 0,150 m de comprimento e 0,150 m de altura, na cabeça. 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
▲ Rocha SS 177. 
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SÃO SIMÃO 182 
 

Suporte. Pequena superfície sub-horizontal, possuindo contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras 

transversais. Mede 0,400 m de comprimento e 0,240 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 182.1 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 182.2 – Antropomorfo. Esquemático, é constituído por linha 
vertical, onde se destaca, no topo, a cabeça, de forma subcircular. Foi 
gravado através de picotados, de contorno circular ou oval, com 
dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,160 m de altura. 

SS 182.3 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias, constituindo linha contínua, embora 
de contornos irregulares. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 182.4 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,100 m de diâmetro. 

SS 182.5 – Barra. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,020 m de comprimento 

Comentário. As duas figuras descritas parecem associar-se, 

existindo pares de imagens semelhantes em outras rochas do Vale do 

Tejo. Será que o círculo, neste contexto, corresponderá a imagem solar, 

associando-se ao antropomorfo e conforme ocorre com gravuras do 

mesmo complexo iconográfico? 

 

 

 

 

 
  

▲ Rocha SS 182. 
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SÃO SIMÃO 183 
 

Suporte. Superfície oblíqua, com contorno trapezoidal, 

delimitada por profundas fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. 

Mede 0,900 m de comprimento e 0,680 m de largura máxima. 

Catálogo. 
SS 183.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

SS 183.2 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe mancha (SS 183.3). Mede 0,080 m por 0,050 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 183.3 – Mancha. Núcleos de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Foi sobreposta por oval 
(SS 183.2). Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 183.4 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe soliforme (SS 183.5). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 183.5 – Soliforme. Oferece corpo subcircular e oito raios 
equidistantes, com aproximadamente as mesmas dimensões, não fosse 
dois deles terem sido interrompidos devido a fractura do suporte. Foi 
gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. Encontra-se 
sobreposto por círculo (SS 183.4). Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 183.6 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Foi sobreposta 
por círculo (SS 183.15) e por oval (SS 183.16). Mede 0,200 m de 
comprimento e 0,090 m de largura máxima. 

SS 183.7 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 183.8 – Oval. Apresenta negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,080 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 183.9 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno oval e de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 183.10 – Círculo. Foi gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 183.11 – Círculo. Parcialmente esboçado, oferece 
levantamentos com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, enformando linha contínua larga e profunda. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

SS 183.12 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 183.13 – Círculo. Mostra picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linha 
contínua larga e profunda. Associa-se a antropomorfo esquemático      
(SS 183.14). Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 183.14 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo 
rectilíneo, sexo na continuação daquele e dois pares de membros, tendo 
os superiores forma de V, invertido e muito aberto e os inferiores são 
horizontais. Foi gravado com levantamentos de contorno circular ou oval, 
de médias a grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e 
profundas. Esta figura foi gravada em dois momentos, tendo-se alongado 
os membros e o sexo no segundo deles. Ele associava-se, muito 
provavelmente, a soliforme (SS 183.5) e depois a grande círculo          
(SS 183.13). Mede 0,150 m de altura e 0,140 m de largura máxima, nos 
braços. 

SS 183.15 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha quase contínua. Foi 
sobreposto por oval (SS 183.16). Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 183.16 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo (SS 183.15). Mede 0,070 m 
por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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SS 183.17 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 

oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 183.18 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,065 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 183.19 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

SS 183.20 – Círculo. Esboço, executado a partir de elementos, 
possuindo contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 183.21 – Mancha. Grupo de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval e pequenas a grandes dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 183.22 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

129



 

SS 183.23 – Oval. Foi gravada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Inclui dois esboços de círculos. Mede 
0,170 m por 0,105 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 183.24 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposto por 
outro esboço de círculo (SS 183.25). Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 183.25 – Círculo. Esboço, realizado através de picotados, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe 
esboço de outro círculo (SS 183.24). Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 183.26 – Triângulo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,055 m de altura e 0,060 m de largura na base. 

SS 183.27 – Idoliforme. É constituído por corpo de forma 
trapezoidal, contendo linha mediana vertical, no qual assenta elemento 
subcircular. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, enformando linhas contínuas, largas e profundas. 
Mede 0,210 m de altura total e 0,105 m de largura, na base. 

SS 183.28 – Dois círculos concêntricos. Apresentam picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e enformando linhas 
contínuas e profundas. Foram sobrepostos e associados a duas linhas 
formando ângulo (SS 183.29). Medem 0,050 m e 0,100 m, de diâmetro. 

SS 183.29 – Ângulo. É formado por duas linhas dispostas em 
forma de V e com as extremidades dobradas. Foi gravado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas e profundas. Sobrepõe e associa-se a dois 
círculos concêntricos (SS 183.28). Mede 0,120 m de comprimento. 

SS 183.30 – Dois círculos concêntricos. Oferecem picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linhas 
contínuas, largas e profundas. Medem 0,050 m e 0,090 m de diâmetro. 

SS 183.31 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. 
Mede 0,220 m de diâmetro. 

SS 183.32 – Linha recta. Foi figurada a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

SS 183.33 – Dois círculos concêntricos. O maior encontra-se 
apenas esboçado. Foram representados através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Medem 
0,025 m e 0,075 m de diâmetro. 

Comentário. O soliforme e o antropomorfo esquemático na sua 

forma primitiva, constituem as imagens mais recuadas deste painel, 

ocupando àquela primeira, posição destacada na sua zona mais alta 

(período meridional). 

Ulteriormente o antropomorfo foi alterado, alongando-se-lhe os 

braços, os membros inferiores e o sexo, momento em que foi associado a 

grande círculo. A inflexão do braço direito, em direcção ao círculo, que 

parece agarrar, ilustra a vontade de registar iniludivelmente tal 

associação. 

A associação acima referida deve corresponder ao período 

atlântico, quando se gravaram os três conjuntos de círculos concêntricos 

e, talvez, o idoliforme, cujo aspecto é único na arte do Vale do Tejo, 

embora com paralelos no Monte de Góios, em Lanhelas, e no 

cromeleque dos Almendres (Évora). 

Tem significado cronológico a sobreposição de pequeno círculo 

ao soliforme, tal como a sobreposição e associação de ângulo a dois 

círculos concêntricos, talvez zoomorfizando-os, com essa espécie de 

dupla cauda, que também encontramos em animais híbridos ou 

fantásticos do período terminal da arte do Tejo (período dos círculos e 

linhas). 
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 P IV P V P VI P ? total % 
antropomorfo 1 (1) - - 1 3,03 
idoliforme - 1 - - 1 3,03 
soliforme 1 - - - 1 3,03 
círculos - 1 10 - 11 33,34 
ovais - - 5 - 5 15,15 
dois círc. conc. - 3 - - 3 9,09 
triângulo - - 1 - 1 3,03 
ângulo - - 1 - 1 3,03 
linha recta - - - 1 1 3,03 
manchas - - - 8 8 24,24 
Total 2 5 17 9 33 100 
% 6,06 15,15 51,52 27,27 100  

Síntese iconográfica da rocha 183 de São Simão. 

 

 

 

 

  

▲ Rocha SS 183. Idoliforme. 

◄ Rocha SS 183. Antropomorfo e círculo.  

► Rocha SS 183. Aspecto geral.
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SÃO SIMÃO 186 
 

Suporte. Extremidade de superfície sub-horizontal, com recorte 

estelar, definida por profundas fracturas e mostrando fissuras 

longitudinais. Mede 0,370 m de comprimento e 0,300 m de largura 

máxima, na área proximal. 

Catálogo. 
SS 186.1 – Esteliforme. Apresenta contorno ovalado e no interior 

representação solar, com cinco raios, associada a antropomorfo 
esquemático, de braços abertos. Possui levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas, apenas interrompidas em três pontos, devido a 
fracturas no suporte. Mede 0,240 m de altura e 0,190 m de largura 
máxima, na área mesial. 

SS 186.2 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

SS 186.3 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro. 

Comentário. A representação estelar contendo antropomorfo 

esquemático heliocéfalo é semelhante à detectada na rocha 129B de 

Fratel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

► Rocha SS 186. 
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SÃO SIMÃO 187 
 

Suporte. Superfície superior e sub-horizontal de bloco 

pertencente a extenso afloramento, oferecendo forma sub-rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,660 m de comprimento e 0,256 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 187.1 – Colubrídeo. Apresenta três curvas largas e uma 

fechada, originando ângulo recto. Foi gravado através de picotados, 
possuindo contorno oval, de médias e grandes dimensões, constituindo 
linha quase contínua, larga e profunda, amputada em ambas 
extremidades. Mede 0,780 m de comprimento. 

SS 187.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 
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SÃO SIMÃO 1901 
 

Suporte. Superfície de grande rocha, sub-vertical e com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por diversas fissuras 

oblíquas. A área gravada mede 0,400 m de comprimento e 0,300 m de 

largura. 

Catálogo. 
SS 1901.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno oval e de grandes dimensões. Mede 0,160 m de diâmetro. 
SS 1901.2 – Par de podomorfos. Representação de dois pares de 

pegadas humanas, calçadas e unidas. O contorno distal encontra-se 
afectado por fractura do suporte e a linha de separação entre os pés foi 
pouco marcada. Apresentam os calcanhares assinalados. Foi gravado a 
partir de levantamentos, com contorno circular ou oval e de médias 
dimensões, enformando linhas quase contínuas. Mede 0,180 m de 
comprimento e 0,120 m de largura máxima, na área distal, 
correspondendo a 0,060 m cada pé. 

Comentário. A localização do par de podomorfos, próximo ao 

topo da superfície rochosa sub-vertical é semelhante às por nós 

detectadas para imagens afins das rocha 1 das Carvalheiras e da Laje das 

Fogaças, ambas em Lanhelas (Caminha), atribuídas à Idade do Bronze 

Final. Esta cronologia é, também, a conferida a muitos podomorfos do 

Vale do Tejo (período VI), através da posição estratigráfica que 

evidenciam, embora alguns possam alcançar os inícios da Idade do Ferro, 

dado terem sido claramente executados com artefactos metálicos 

resistentes, como os sidéricos. 

 

 

 

 

 

 

 
  

▼ Rocha SS 1901. 
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SÃO SIMÃO 192 
 

Suporte. Sector de afloramento rochoso, sub-horizontal e com 

perímetro trapezoidal, delimitado por fracturas e mostrando fissuras 

transversais. Mede 0,260 m de comprimento e 0,150 m de largura. 

Catálogo. 
SS 192.1 – Caprino. Representação, de pé, em perspectiva e em 

corrida, voltada para o lado direito do observador. A cabeça encontra-se 
confundida com o pescoço, observando-se a alta armação, com duas 
hastes encurvadas, dirigida para diante e em perspectiva. O corpo é 
extremamente curto, com as linhas cérvico-dorsal e ventral convexas. 
Foram figurados ambos pares de membros, lineares e muito longos, 
oblíquos em relação ao corpo, oferecendo a sensação de movimento. 
Apresenta levantamentos com contorno circular, de pequenas dimensões, 
muito patinados, enformando linhas descontínuas e manchas que 
preenchem a cabeça e o corpo. Mede 0,140 m de comprimento e 0,105 m 
de altura, na cabeça. 

SS 192.2 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular e de dimensões muito pequenas. Mede 0,035 m de diâmetro. 

Comentário. Trata-se, quando a nós, de uma das figuras, de 

estilo estilizado-dinâmico, onde a sensação de movimento e elegância se 

encontram melhor plasmadas. De facto, a variante técnica utilizada na 

representação, a volumetria, tal como a forma e posição dos membros e 

da armação, transmitem aquele aspecto, aliado a uma certa leveza de toda 

a imagem, devido às pequenas dimensões e afastamento dos negativos 

que a enformam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

▼ Rocha SS 192. 
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SÃO SIMÃO 193 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal com contorno poligonal, definida 

por fracturas profundas e contendo fissuras oblíquas. Mede 0,575 m de 

comprimento e 0,440 m de largura. 

Catálogo.  
SS 193.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 
SS 193.2 – Círculo. Gravado a partir de negativos, de contorno 

circular ou oval e de pequenas dimensões, constituindo linha contínua. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 193.3 – Círculo. Foi figurado através de picotados, de 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias, formando 
linha quase contínua. Sobrepõe a armação e o dorso de cervídeo           
(SS 193.4). Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 193.4 – Cervídeo. Encontra-se representado de pé, voltado 
para o lado esquerdo do observador. Tanto a cabeça como o corpo, estão 
de perfil, enquanto a armação, constituída por duas hastes verticais, de 
onde saem três galhos horizontais, foi figurada de frente. A cabeça mostra 
contorno trapezoidal, assente em pescoço largo e o corpo é ovalado, com 
a linha cérvico-dorsal ondulada e a ventral ligeiramente convexa. 
Registam-se ambos pares de membros, sendo os dianteiros algo 
arqueados e os traseiros rectilíneos, ambos ligeiramente oblíquos em 
relação ao corpo. A cauda é muito curta. Mostra linha curva sob o ventre 
(SS 193.5). Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas descontínuas e preenchendo o 
interior do corpo. Está sobreposto por círculo (SS 193.3). Mede 0,240 m 
de comprimento e 0,140 m de altura, na cabeça. 

SS 193.5 – Linha curva. Localiza-se sob o ventre do zoomorfo 
acima descrito (SS 193.4) e une as pernas dianteiras às traseiras. Foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões e algo descontínuos. Mede 0,110 m de comprimento. 

SS 193.6 – Bumerangue. Oferece curvatura acentuada e espécie 
de pega, em uma das extremidades. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe círculo (SS193.7). Mede 0,135 m de 
comprimento. 

SS 193.7 – Círculo. Esboço, produzido com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias e 
descontínuos. Foi sobreposto por bumerangue (SS 193.6) Mede 0,030 m 
de diâmetro. 

SS 193.8 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

SS 193.9 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 193.10 – Círculo. Esboço, formado por picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linha algo difusa. Mede 0,060 m de diâmetro.  
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Comentário. A imagem mais recuada deste painel corresponde 

ao cervídeo, com estilo estilizado estático, ao qual, ulteriormente, parece 

ter-se associado bumerangue, talvez no período atlântico, dada a 

sobreposição daquela arma a pequeno esboço de círculo (período 

meridional).  

O grande veado, cuja forma da armação encontra excelentes 

paralelos na rocha 200 deste mesmo arqueossítio, como no Cachão do 

Algarve, foi propositadamente sobreposto por círculo, conforme 

aconteceu a muitas outras representações zoomórficas do Vale do Tejo. 

Além daquele círculo, dois outros, em esboço ou pouco mais que 

esboçados, devem ser seus contemporâneos, enquadrando e como que 

reestruturando e composição pré-existente. 

   

   

   SS 193.3  SS 193.2  SS 193.10  P VI 
 

 

  

   

   

   

    SS 193.6   P V 
  

 

 

   

   

   

    SS 193.7   P IV 
   

   

   

   

  SS 193.5  SS 193.4    P II 
   

   

Síntese estratigráfica da rocha 193 de São Simão. 

► Rocha SS 193. 
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SÃO SIMÃO 194 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro rectangular, 

delimitada por fracturas. Mede 0,300 m de comprimento e 0,200 m de 

largura. 

Catálogo. 
SS 194.1 – Mancha. Reduzido núcleo de levantamentos, 

possuindo contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,025 m de diâmetro. 

SS 194.2 – Mancha. Conjunto de picotados mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Sobrepõe círculo (SS 194.3). Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 194.3 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Foi sobreposto por 
mancha (SS 194.2). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 194.4 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

SÃO SIMÃO 195 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, com perímetro trapezoidal, 

oferecendo dois planos paralelos, separados por estreito patamar, 

delimitada por fracturas e percorrida por fissuras longitudinais. Mede 

0,460 m de comprimento máximo e 0, 300 m de altura total. 

Catálogo. 
SS 195.1 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 

com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 195.2 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua e larga, 
embora de bordos algo difusos. Foi associado a antropomorfo 
esquemático, representando a sua cabeça (SS 195.3). Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

SS 195.3 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta pequena 
cabeça linear, tronco na continuação daquela e dois pares de membros, 
horizontais a ele perpendiculares, estando os inferiores algo arqueados. 
Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou oval e de 
pequenas a médias dimensões, enformando linhas contínuas. Foi-lhe 
adicionada cabeça circular (SS 195.2). Mede 0,050 m de altura e 0,050 m 
de largura, nas pernas. 

SS 195.4 – Círculo. Esboço, executado com negativos, de 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

SS 195.5 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede    
0,070 m de diâmetro. 

SS 195.6 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

SS 195.7 – Linha curva. Trata-se de esboço, muito difuso, 
elaborado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de 
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pequenas dimensões. Acompanha figura antropomórfica disposta na 
horizontal (SS 195.7) e sobrepõe círculo (SS 195.10). Mede 0,150 m de 
comprimento. 

SS 195.8 – Antropomorfo. Esquemático, foi representado na 
horizontal. Possui pequena cabeça semicircular, corpo linear, mas largo, 
braços abertos perpendiculares àquele e pernas dispostas em forma de V 
invertido. Mostra picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas e manchas contínuas. Mede 0,125 m de 
altura e 0,100 m de largura, nos braços. 

SS 195.9 – Mancha. Grupo de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 195.10 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
larga e algo difusa. Pode ter-se associado ao antropomorfo anteriormente 
descrito, constituindo nova cabeça (SS 195.8). Sobrepõe a cauda de 
equídeo (SS 195.11) e é sobreposto por linha curva (SS 195.7). Mede 
0,040 m de diâmetro. 

SS 195.11 – Equídeo. Foi figurado de pé, dirigido para o lado 
direito do observador, encontrando-se em perspectiva. A cabeça é longa, 
as orelhas compridas e o corpo ovalado. A cauda é comprida e encontra-
se levantada. Ambos pares de membros são lineares e oblíquos em 
relação ao corpo, conferindo algum movimento à imagem. Oferece 
negativos, contorno circular ou oval, de médias dimensões, muito 
patinados, constituindo linhas contínuas e profundas ou manchas, que 
preenchem a cabeça e o corpo. Encontra-se sobreposto por círculo (SS 
195.10). Mede 0,150 m de comprimento e 0,100 m de altura na cabeça. 

SS 195.12 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha algo 
descontínua. Parece associar-se a antropomorfo esquemático (SS 195.13) 
representando a cabeça. Mede 0,035 m de diâmetro. 

SS 195.13 – Antropomorfo. Esquemático, mostra pequena 
cabeça, corpo linear e dois pares de membros horizontais, 
perpendiculares àquele. Foi gravado através de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linhas algo 
difusas e descontínuas. Evidencia a associação a círculo (SS 195.12) que 
pretendeu figurar nova cabeça. Mede 0,090 m de altura e 0,075 m de 
largura máxima, nos braços. 

SS 195.14 – Círculo. Esboço, executado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e 
descontínuos. Confunde-se com mancha (SS 195.15). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 195.15 – Mancha. Grande conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Integra esboço 
circular (SS 195.14) e sobrepõe representação de equídeo (SS 195.11). 
Mede 0,150 m de diâmetro. 

 

 

 

Comentário. Trata-se das poucas superfícies gravadas no Vale do 

Tejo que apresentam disposição sub-vertical, tal como acontece com 

outras deste mesmo arqueossítio (SS 43) ou exemplares do Alagadouro, 

Fratel e Ocresa. 

É possível que a maioria das figuras desta rocha constitua cena, 

embora a resultante, que observamos, seja o somatório de adições 

ocorridas ao longo de diversas intervenções e, portanto, diacrónicas. 

A um primeiro momento correspondem apenas as imagens do 

antropomorfo disposto horizontalmente, talvez querendo indicar-se que 
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jaz morto, e o equídeo em perspectiva. Outra rara representação desta 

espécie encontra-se na rocha 42 desta mesma estação rupestre. 

A cena descrita pode corresponder a acção passada durante 

tentativa de domesticação e a ela foi associado antropomorfo 

esquemático, de pé, que aproveita parcialmente fissura. Este deve ser 

contemporâneo do antropomorfo, de estilo semelhante, que encima a 

composição. 

Mais tarde foram gravados os três círculos que substituem as 

cabeças pré-existentes dos antropomorfos, conferindo-lhes outra 

dimensão, dado a desproporção que apresentam em relação à altura 

daquelas imagens. E devem integrar o mesmo momento os esboços de 

círculos que rodeiam o antropomorfo, situado a cota mais elevada. 

Participações iconográficas ulteriores conduziram à realização de 

linha ondulada, que acompanha um dos lados do antropomorfo 

horizontal, de esboço circular e de extensa mancha de picotados 

dispersos. 

 

  
  
 SS 195.7 P VI-B 
  
  
  
  SS 195.1 SS 195.2 SS 195.4 
  P VI-A 
  SS 195.10  SS 195.12 SS 195.15 
  
  
  
     SS 195.3     SS 195.13 SS 195.14 P IV 
  
  
  
  
 SS 195.8 SS 195.11    P III 
  
  

Síntese estratigráfica da rocha 195 de São Simão. 
 
 

 P III P IV P VI-A P VI-B P ? total 
antropomorfos 1 2 - - - 3 
equídeo 1 - - - - 1 
círculos - - 6 - - 6 
linha curva - - - 1 - 1 
manchas - - - 1 3 4 
Total 2 2 6 2 3 15 

Síntese iconográfica da rocha 195 de São Simão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

▼ Rocha SS 195. 
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▲ Rocha SS 195. 
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SÃO SIMÃO 199 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de forma trapezoidal, 

delimitada por profundas fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,500 m de comprimento e 0,300 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
SS 199.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 
m de diâmetro. 

SS 199.2 – Mancha. Núcleo de levantamentos, oferecendo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,180 m de 
comprimento e 0,050 m de largura máxima. 

SS 199.3 – Auroque. Encontra-se representado de pé, em 
movimento e dirigido para o lado direito do observador. Mostra a cabeça 
voltada para baixo, ostentando longa e forte armação. A cabeça é 
trapezoidal, espessa e assenta em pescoço curto e forte, conforme é 
comum à espécie representada. O corpo possui forma ovalada e é alto. Os 
membros anteriores têm forma de V invertido, mas oblíquos em relação 
ao corpo, e os posteriores são paralelos entre si mas igualmente oblíquos 
ao corpo. A cauda, longa, está levantada. Tanto a armação como ambos 
pares de membros foram representados em perspectiva, enquanto a 
cabeça e o corpo estão de perfil. A posição da cabeça, a forma do corpo, a 
disposição dos membros e da cauda, imprimem a clara noção de 
movimento a esta figura de bovídeo, cuja armação, em momento ulterior 
foi ramificada, tentando transformá-lo em cervídeo. Foi gravado a partir 
de negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas e densas manchas, que preenchem a cabeça 
e o corpo. As alterações verificadas na armação foram efectuadas com 
negativos de contorno circular ou oval, mas de pequenas dimensões. 
Mede 0,250 m de comprimento total e 0,130 m de altura, na cabeça. 

SS 199.4 – Mancha. Grupo de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e com pequenas dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

SS 199.5 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

Comentário. Não é rara a transformação de antropomorfos ou de 

zoomorfos ao longo da larga diacronia da arte do Tejo. Todavia, o 

auroque figurado nesta rocha é não só dos poucos conhecidos neste 

complexo artístico, como o único onde se regista a tentativa de o 

modificar em veado, alterando-lhe parcialmente a armação. 

Conhecemos na arte levantina grandes touros pintados, 

epipaleolíticos, mais tarde também transformados em veados, devido a 

repinte das armações.  

Tal deve-se, por certo, a alterações na importância simbólica das 

espécies figuradas e, designadamente, ao facto de as armações de veados 

se assemelharem à imagem radiada do Sol. 
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▲ Rocha SS 199. 
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SÃO SIMÃO 200 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, possuindo contorno 

trapezoidal alongado, delimitada por fracturas e atravessada por longas 

fissuras transversais. Mede 0,675 m de comprimento e 0,265 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
SS 200.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando 

contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

SS 200.2 – Veado. Foi figurado de pé e de perfil, voltado para o 
lado direito do observador. A cabeça tem perfil trapezoidal, assenta em 
pescoço curto e mostra desenvolvida armação com duas altas hastes, 
irradiando de cada uma três galhos perpendiculares àquelas, horizontais 
e, portanto, paralelos entre si. O corpo, preenchido por picotados, oferece 
forma ovalada, observando-se os dois membros dianteiros, lineares e algo 
encurvados, oblíquos em relação àquele, tal como o arranque de um dos 
membros ulteriores. Apresenta negativos, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linhas e manchas mais ou menos 
contínuas mas de densidade diferente. É possível que inicialmente se 
tratasse de caprino, talvez fêmea e a que se associaria exemplar gravado 
na mesma rocha (SS 200.6), depois transformado em cervídeo e, mais 
tarde, sobreposto por antropomorfo esquemático (SS 200.3). Mede   
0,225 m de comprimento e 0,150 m de altura máxima, na cabeça. 

SS 200.3 – Antropomorfo. Esquemático, masculino e visto de 
frente, oferece corpo linear, cabeça e sexo na continuação do corpo, 
membros perpendiculares ao corpo e com as extremidades voltadas para 
baixo, fazendo ângulos rectos. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas contínuas, 
largas e profundas. Sobrepõe representação de cervídeo (SS 200.2) e foi 
sobreposto por oval (SS 200.5), sugerindo encontrar-se associado a 
círculo com mancha central (SS 200.7). Mede 0,160 m de altura e    
0,120 m de largura máxima nos braços. 

SS 200.4 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 200.5 – Oval. Trata-se de pouco mais que um esboço, 
realizado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, formando linha algo difusa. Sobrepõe 
antropomorfo esquemático (SS 200.3) e caprino (SS 200.6). Mede   
0,090 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 200.6 – Caprino. Representação de macho, de pé e voltado 
para o lado direito do observador. A cabeça tem perfil trapezoidal, assenta 
em pescoço longo e largo e suporta longa armação de ramos ligeiramente 
encurvados, conferindo-lhes perspectiva. O corpo oferece forma ovalada 
e os dois pares de membros são lineares, paralelos dois a dois, mas 
oblíquos em relação àquele, sugerindo movimento. O corpo encontra-se 
preenchido por picotados. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando manchas ou 
linhas contínuas. Os quartos traseiros foram afectados por fractura do 
bordo do suporte. Encontra-se sobreposto por oval (SS 200.5) e por 
círculo com mancha central (SS 200.7). Mede 0,190 m de comprimento e 
0,180 m de altura máxima, na cabeça. 

SS 200.7 – Círculo com mancha central. Apresenta picotados, 
mostrando contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
formando linha larga e contínua, tal como densa mancha central. 
Sobrepõe representação de caprino (SS 200.6) e deve associar-se a 
antropomorfo esquemático (SS 200.3). Mede 0,145 m de diâmetro. 

SS 200.8 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 200.9 – Círculo. Trata-se de pouco mais do que um esboço, 
elaborado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas a médias dimensões, formando linha algo difusa. Mede     
0,050 m de diâmetro. 

SS 200.10 – Círculo. Esboço, gravado com levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando 
linha descontínua e difusa. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 200.11 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede 0,060 
m de comprimento. 
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Comentário. Apesar do reduzido número de imagens existentes 

neste suporte, as associações e as sobreposições que elas protagonizam 

apresentam grande interesse crono-estilístico e cultural. 

A primeira fase de gravação desta rocha parece reproduzir cena 

em que bode persegue fêmea, ambos de estilo estilizado dinâmico 

(período III). Em momento subsequente a figuração de fêmea foi 

transformada em cervídeo macho, através da colocação de desenvolvida 

armação. 

Bem mais tarde, e quando as gravuras já apresentavam 

assinalável grau de desgaste, a cena primitiva foi sobreposta por 

antropomorfo esquemático masculino e que se deve associar, devido à 

proximidade, técnica de execução e grau de pátina, círculo contendo 

mancha circular. Trata-se de associação já conhecida na arte do Vale do 

Tejo e que julgamos poder integrar no grupo de composições 

antropomorfo esquemático-imagem solar, bem datado no período 

meridional da nossa evolução. 

A círculo com mancha interior associaram-se, talvez em fase 

avançada mas ainda do mesmo período, esboços de oval e de círculo, em 

posições opostas mas formando composição temática, bem conhecida na 

arte tagana. E não muito afastados, em termos temporais, foram 

representados um outro círculo e manchas, constituídas por picotados, 

mais ou menos dispersos, que parecem propositadamente rodear ou 

enquadrar o acervo iconográfico ali produzido. 

 

 

 

 

 

 

 P III P IV-A P IV-B P ? total 
antropomorfo - 1 - - 1 
caprino 1 (+1) - - - 1 
veado 1 - - - 1 
círculos - - 2 - 2 
círculo c. mancha central - 1 - - 1 
oval - - 1 - 1 
manchas - - 1 2 3 
linha recta 1 - - - 1 
Total 3 2 4 2 11 

Síntese iconográfica da rocha 200 de São Simão. 
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Síntese estratigráfica da rocha 200 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 202 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

rectangular, delimitado por duas fracturas perpendiculares e percorrido 

por fissuras longitudinais. Mede 0,530 m de comprimento e 0,380 m de 

largura. 

Catálogo. 
SS 202.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 

contorno oval e dimensões médias. Sobrepõe esboço de círculo            
(SS 202.2). Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 202.2 – Círculo. Trata-se de esboço, executado a partir de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi 
sobreposto por mancha (SS 202.1). Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 202.3 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada através de negativos, com contorno circular ou oval e de 
médias dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,007 m de 
profundidade. 

SS 202.4 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval e dimensões médias, formando linha algo descontínua. Foi 
sobreposto por círculo (SS 202.5). Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 202.5 – Círculo. Possui picotados com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha apenas parcialmente 
contínua. Sobrepõe círculo (SS 202.4). Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 202.6 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 202.7 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 202.8 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 202.9 – Colubrídeo. Apresenta oito curvas, algumas delas 
quase em ângulo recto. A cabeça distingue-se bem da cauda. Foi figurado 

a partir de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
a grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe esboço de círculo (SS 202.10). Mede 0,425 m de comprimento. 

SS 202.10 – Círculo. Esboço, produzido a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposto por 
colubrídeo (SS 202.9). Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 202.11 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, alguns deles muito alongados e em forma de bago de 
arroz, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

Comentário. É possível que o colubrídeo se encontre associado a 

um dos círculos, constituindo ambos a última fase de gravação deste 

painel. Todavia, os restantes círculos e as manchas devem, ainda, integrar 

o mesmo grande período crono-estilístico (círculos e linhas). 
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▲ Rocha SS 202. 
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SÃO SIMÃO 2021 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno poligonal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,630 m de comprimento e 0,550 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
SS 2021.1 – Podomorfo (?). Possível representação de pegada 

humana calçada, de grandes dimensões e geometrizada, talvez do lado 
esquerdo. Foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
embora de largura e profundidade variáveis. Sobrepõe dois círculos     
(SS 2021.5 e SS 2021.6). Mede 0,410 m de comprimento e 0,140 m de 
largura máxima, na área mesial. 

SS 2021.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. 
Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 2021.3 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e algo 
difusa. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 2021.4 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 2021.5 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Foi sobreposto por podomorfo (SS 2021.1). Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 2021.6 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha contínua, mas algo difusa. 
Encontra-se sobreposto por podomorfo (SS 2021.1) e sobrepõe disco   
(SS 2021.10). Mede 0,070 m de diâmetro.  

SS 2021.7 – Oval. Oferece levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 2021.8 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,120 m de diâmetro. 

SS 2021.9 – Linha curva. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,470 m de comprimento. 

SS 2021.10 – Disco. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e muito densos. Deve associar-se a 
antropomorfo bitriangular (SS 2021.11) e a círculo (SS 2021.12). 
Encontra-se sobreposto por outro círculo (SS 2021.6). Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

SS 2021.11 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta forma 
bitriangular. Foi figurado através de picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo mancha não muito densa. 
Parece associar-se a disco (SS 2021.10) e a círculo (SS 2021.12). Mede 
0,100 m de altura e 0,058 m de largura máxima. 

SS 2021.12 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Foi sobreposto por linha recta (SS 2021.14) e deve associar-se a 
antropomorfo (SS 2021.11) e a disco (SS 2021.10). Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 2021.13 – Círculo. Pouco mais que esboço, elaborado a partir 
de levantamentos, com contorno circular ou oval e de pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,40 m de diâmetro. 

SS 2021.14 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe círculo (SS 2021.12). 
Mede 0,070 m de comprimento. 

SS 2021.15 – Disco. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando mancha não muito densa. 
Encontra-se amputado, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 
0,065 m de diâmetro. 

SS 2021.16 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 2021.17 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias. Foi 
sobreposta por círculo (SS 2021.18). Mede 0,220 m de diâmetro. 
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SS 2021.18 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos, com 

contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, mas de largura e profundidade variáveis. Sobrepõe mancha  
(SS 2021.17). Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 2021.19 – Círculo. Esboço, elaborado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposto por 
círculo (SS 2021.20). Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 2021.20 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Sobrepõe esboço de círculo (SS 2021.19). Mede     
0,060 m de diâmetro. 

SS 2021.21 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno oval e de dimensões médias. Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 2021.22 – Círculo. Pouco mais que um esboço, mostra 
negativos, com contorno oval e de médias dimensões, enformando linha 
difusa. Mede 0,050 m de diâmetro. 

 
 P IV P VI-A P VI-B P VI-C P ? total 
antropomorfo 1 - - - - 1 
podomorfo - - - 1 - 1 
círculos 1 3 3 - 3 10 
discos 2 - - - - 2 
oval - - - - 1 1 
linha recta - - - - 1 1 
linha curva - - - 1 - 1 
manchas - - - - 5 5 
Total 4 3 3 2 10 22 

Síntese iconográfica da rocha 2021 de São Simão. 
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Síntese estratigráfica da rocha 2021 de São Simão. 

 

Comentário. A zona central deste suporte foi ocupada por 

composição constituída por antropomorfo bitriangular, rodeado, de um 

lado por um disco e do lado oposto por círculo (período meridional). 

Mais tarde, foram gravados círculos e ovais e, na fase terminal da 

arte do Tejo, a grande linha curva e o enorme podomorfo, com paralelo 

na rocha 59 do Cachão do Algarve, tudo representado através de linhas 

contínuas, largas e profundas, executadas a partir de negativos possuindo 

grandes dimensões, conforme é próprio daquele momento (período dos 

círculos e linhas). 

 
 

 ◄ Rocha SS 2021. Vista geral.
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SÃO SIMÃO 2022 
 

Suporte. Zona de superfície sub-horizontal, com contorno 

trapezoidal, definida por fracturas transversais e longitudinais. Mede 

0,100 m de comprimento e 0,100 m de largura. 

Catálogo. 
SS 2022.1 – Triângulo. Isósceles, foi gravado a partir de 

negativos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Parece encontrar-se associado a antropomorfo (SS 2022.2). 
Mede 0,026 m de altura e 0,012 m de largura, na base. 

SS 2022.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta pequena 
cabeça subcircular, tronco linear e três pares de membros, encurvados 
mas perpendiculares ao tronco. Observa-se alusão ao sexo, na 
continuação do corpo. Mostra picotados, de contorno circular ou oval, 
com pequenas e médias dimensões, constituindo linhas contínuas, largas 
e profundas. Deve encontrar-se associado a triângulo (SS 2022.1). Mede 
0,088 m de altura e 0,050 m de largura, nos braços. 

Comentário. Outras superfícies do Vale do Tejo mostram 

antropomorfos esquemáticos, atribuídos ao período IV ou meridional da 

sua evolução crono-estilística, associados a antropomorfo de menores 

dimensões, a triângulos, a linhas ou a manchas alongadas. 

 
 
 

 

  ▲ Rocha SS 2022. 
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SÃO SIMÃO 203 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

rectangular, delimitado por fractura profunda e atravessado por fissuras 

transversais e oblíquas. Mede 0,470 m de comprimento e 0,290 m de 

largura. 

Catálogo. 
SS 203.1 – Colubrídeo. Mostra cinco curvas. Apresenta 

levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, constituindo linha algo descontínua e de largura 
variável. Mede 0,150 m de comprimento. 

SS 203.2 – Mancha. É constituída por negativos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Foi sobreposta por oval       
(SS 203.3). Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 203.3 – Oval. Foi gravada através de picotados, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha contínua, larga, 
mas algo difusa. Foi sobreposta por colubrídeo (SS 203.7) e sobrepõe 
mancha (SS 203.2). Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 203.4 – Mancha. Pequeno núcleo de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,020 m de 
diâmetro. 

SS 203.5 – Oval. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. O interior 
encontra-se preenchido por nuvem de negativos (SS 203.6) e foi 
sobreposta por colubrídeo (SS 203.7). Mede 0,110 m por 0,080 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 203.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões, situados no 
interior de oval (SS 203.5) e em seu redor. Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 203.7 – Colubrídeo. Mostra cinco suaves curvas e a cabeça de 
forma triangular apontada. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha contínua, 

larga e profunda. Sobrepõe duas ovais (SS 203.3 e SS 203.5). Mede 
0,275 m de comprimento. 

SS 203.8 – Círculo. Parcialmente em esboço, apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes. Envolve oval (SS 203.9). Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 203.9 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Foi envolvida por círculo (SS 203.8). Mede 0,060 m por   
0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 203.10 – Mancha. Conjunto de picotados, oferecendo 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

SS 203.11 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,055 m de 
diâmetro. 

SS 203.12 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 203.13 – Mancha. Grupo de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

SS 203.14 – Semicírculo. Foi gravado através de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linha contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 203.15 – Círculo. Parcialmente esboçado, mostra negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

SS 203.16 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

Comentário. O colubrídeo de maiores dimensões foi neste 

painel, a última figura a ser gravada, pelo que sobrepõe duas ovais e 

contorna círculo. Todavia, ele deve integrar o período terminal da arte do 

Vale do Tejo (círculos e linhas). 
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▼ Rocha SS 203. 
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SÃO SIMÃO 204 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por profundas fracturas e percorrida por fissuras transversais. 

Mede 0,700 m de comprimento e 0,590 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
SS 204.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

SS 204.2 – Oval. Oferece levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 204.3 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e formando linha 
descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 204.4 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha quase contínua, 
larga e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 204.5 – Círculo. Esboço, elaborado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 204.6 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,040 m de comprimento. 

SS 204.7 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 204.8 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

SS 204.9 – Báculo. Apresenta corpo rectilíneo e curvatura distal, 
dirigida para o lado direito do observador. Foi gravado a partir de 

levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de altura. 

SS 204.10 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 204.11 – Mancha. Reduzido conjunto de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Encontra-se sobreposta 
por conjunto de três círculos concêntricos (SS 204.12). Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

SS 204.12 – Três círculos concêntricos. Apresentam negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
enformando linhas quase contínuas, largas e profundas. Sobrepõem 
mancha (SS 204.11) e círculo (SS 204.17). Medem 0,100 m, 0,180 m e 
0,260 m de diâmetro. 

SS 204.13 – Círculo. Esboço, elaborado através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 204.14 – Mancha. Pequeno grupo de negativos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 204.15 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado a partir 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linha algo difusa. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 204.16 – Barra. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,048 m de comprimento. 

SS 204.17 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Encontra-se 
sobreposto por três círculos concêntricos (SS 204.12) e por oval           
(SS 204.18). Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 204.18 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Sobrepõe círculo (SS 204.17). Mede 0,120 m por   
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 204.19 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 
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SS 204.20 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,200 m de diâmetro. 

Comentário. Embora existissem figuras anteriores, é o conjunto 

constituído por três círculos concêntricos que ocupa posição central e 

destacada neste suporte, podendo ser atribuído ao período V ou atlântico, 

da evolução crono-estilística da arte tagana. 

A representação de báculo, isolada, como também surge em 

outros suportes do Tejo, pode ser anterior aos círculos concêntricos, 

conforme as diferenças de técnica e de pátina parecem indicar, como a 

informação obtida em imagens onde aqueles artefactos acompanham 

outros, ou psicogramas, capazes de oferecerem cronologia. 

Dois pequenos círculos sugerem associação do tipo das faces 

oculadas, enquanto outro círculo contendo ponto central constitui 

iconografia que surge no Neolítico Final, conforme ilustra o santuário 

exterior do Escoural, mas que se utilizou durante a Idade do Bronze ou, 

mesmo, até mais tarde, conforme aconteceu no Noroeste Peninsular (Laje 

das Fogaças, Lanhelas, Caminha). 
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 P IV P V P VI P ? total 
báculo 1 - - - 1 

círculos 2 - 4 - 6 

círculo cont. ponto central 1 - - - 1 

três círculos conc. - 1 - - 1 

oval - 1 1 - 2 

barra 1 - - - 1 

linha recta - - - 1 1 

mancha - - - 7 7 

Total 5 2 5 8 20 

Síntese iconográfica da rocha 204 de São Simão. 
 
 

 
  

▼ Rocha SS 204. Vista geral.
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SÃO SIMÃO 2061 
 

Suporte. Bloco, com superfície sub-horizontal, de contorno 

quase rectangular, delimitada e atravessada por fracturas, nela se 

reconhecendo, ainda, fissuras transversais. Mede 0,420 m de 

comprimento e 0,245 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 2061.1 – Antropomorfo. Figurado de pé, em estilo semi-

naturalista, mostra cabeça de contorno trapezoidal, com um elemento 
circular de cada lado e junto à sua base, longo corpo triangular e braços 
erguidos à altura dos ombros. Foi gravado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
largas e manchas, contínuas e profundas. Mede 0,180 m de altura e  
0,145 m de largura máxima, nos braços. 

SS 2061.2 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 2061.3 – Linha curva. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Foi sobreposta por oval 
(SS 2061.5). Mede 0,140 m de comprimento. 

SS 2061.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos, contendo 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Foi sobreposta 
por oval (SS 2061.5). Mede 0,120 m de diâmetro. 

SS 2061.5 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe linha curva (SS 2061.3) e mancha (SS 2061.4). Mede 0,070 m 
por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 2061.6 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,120 m de comprimento 
e 0,040 m de largura. 

Comentário. A representação antropomórfica, que devemos 

atribuir ao período III, ou estilizado dinâmico da arte tagana, encontra 

paralelos em imagens do Cachão do Algarve e de Fratel. A restante 

iconografia presente neste suporte é ulterior àquela. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

▼ Rocha SS 2061. 
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SÃO SIMÃO 208 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas, cortada por fissuras longitudinais e 

oblíquas. Mede 0,690 m de comprimento e 0,370 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo. 
SS 208.1 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 

ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua, de 
largura e profundidade irregulares. Foi sobreposta por foice (SS 208.3). 
Mede 0,135 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 208.2 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias, enformando linha algo 
descontínua e difusa. Sobrepõe foice (SS 208.3). Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 208.3 – Foice. Oferece corpo contracurvado e cabo recto. Foi 
gravada a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo figura contínua, de bordos regulares, e profunda. 
Sobrepõe oval (SS 208.1) e círculo (SS 208.2). Mede 0,200 m de 
comprimento. 

SS 208.4 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, embora enformando linha algo descontínua. 
Foi sobreposto por oval (SS 208.5). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 208.5 – Oval. Amputada, devido a fractura do bordo do 
suporte, oferece levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha contínua e profunda. Sobrepõe círculo   
(SS 208.4). Mede 0,080 m, segundo o seu eixo maior. 

SS 208.6 – Círculo. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando 
linha contínua, de largura e profundidade variáveis. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

▲ Rochas SS 206 a SS 220. Vista de sul. 
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SS 208.7 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,200 m de diâmetro. 

SS 208.8 – Foice. Apresenta corpo encurvado e cabo, mais largo 
e recto. Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões e contínuos. Encontra-se disposta paralelamente a 
outros três exemplares (SS 208.9, SS 208.10, SS 208.11). Mede 0,150 m 
de comprimento. 

SS 208.9 – Foice. Mostra corpo encurvado e cabo, largo, e 
trapezoidal. Encontra-se figurado, a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando gravura 
profunda. Mede 0,140 m de comprimento. 

SS 208.10 – Foice. Oferece corpo encurvado e cabo na 
continuação daquele. Foi representado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,125 m de comprimento. 

SS 208.11 – Foice. Possui corpo encurvado, principalmente na 
extremidade distal, e cabo recto. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,120 m de comprimento. 

SS 208.12 – Mancha. Reduzido conjunto de levantamentos 
dispersos, com contorno oval e de pequenas dimensões. Mede 0,040 m 
de diâmetro. 

SS 208.13 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,045 m 
por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 208.14 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha quase contínua. Mede 
0,090 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 208.15 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,040 m de diâmetro. 

SS 208.16 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,200 m de diâmetro. 

SS 208.17 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 208.18 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
oval e de médias dimensões. Mede 0,045 m de comprimento. 
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SS 208.19 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha algo 
difusa. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 208.20 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 208.21 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Encontra-se 
amputado, devido a fractura do bordo do suporte e sobrepõe 
antropomorfo bitriangular (SS 208.22). Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 208.22 – Antropomorfo. Oferece forma bitriangular e foi 
gravado com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo mancha quase contínua. Encontra-se sobreposto por 
círculo (SS 208.21). Mede 0,065 m de altura e 0,065 m de largura 
máxima. 

SS 208.23 – Mancha. Grupo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Ocupa área medindo 
0,200 m de comprimento e 0,060 m de largura. 

Comentário. A localização, em área central do suporte, tal como 

a técnica de execução, utilizando negativos de pequenas dimensões muito 

contínuos, como o grau de pátina, permitem considerar as quatro figuras 

de foices como as mais antigas desta rocha (período estilizado dinâmico). 

Uma delas foi sobreposta por oval e por círculo, enquanto as restantes 

encontram-se rodeadas por círculos (estratigrafia horizontal), 

complementando a avaliação acima feita. 

É mais tardio o antropomorfo bitriangular (período meridional), 

talvez contemporâneo de alguns círculos, designadamente de dois 

dispostos a par, sugerindo face oculada. A maioria dos círculos e das 

ovais deve ser tida como pertencente à fase terminal da arte tagana. 

 
 
 
 

 P III P IV P VI P ? total 
antropomorfo - 1 - - 1 
foices 4 - - 1 5 
círculos - 2 3 - 5 
ovais - - 5 - 5 
linha recta - - 1 - 1 
manchas - - 2 4 6 
Total 4 3 11 5 23 

Síntese iconográfica da rocha 208 de São Simão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▼ Rocha 208. Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 2081 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,960 

m de comprimento e 0,330 m de largura máxima. 

Catálogo. 
SS 2081.1 – Podomorfo. Representação de pegada humana 

esquerda, calçada, em contorno e disposta no sentido sul-norte. Foi 
gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias, constituindo linha quase contínua. Mede 0,125 m de 
comprimento e 0,050 m de largura máxima, no terço distal. 

SS 2081.2 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 2081.3 – Veado. Trata-se, apenas, da representação da metade 
dianteira, como que saindo de fractura situada próxima, com a cabeça e o 
peito figurados de perfil, enquanto a armação e os membros dianteiros 
foram reproduzidos em perspectiva. A cabeça é longa, com a extremidade 
do focinho arredondada, nela assentando alta armação ramificada, 
mostrando cada haste oito galhos. O pescoço é longo e largo, e os 
membros dianteiros, lineares, encontram-se dispostos em forma de V 
invertido. Foi gravado a partir de levantamentos possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas contínuas e 
preenchendo, densamente, a cabeça e o peito. Mede 0,220 m de 
comprimento e 0,227 m de altura máxima, na cabeça. 

SS 2081.4 – Zoomorfo fantástico. Aproveita a metade do veado 
anteriormente descrita (SS 2081.3), tendo-se-lhe associado enorme corpo 
periforme, provido de longa cauda. O corpo encontra-se preenchido por 
picotados. Apresenta levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linhas contínuas e mancha de 
picotados dispersos. Foi sobreposto por mancha (SS 2081.5). Mede  
0,530 m de comprimento e 0,270 m de altura máxima, na cabeça. 

SS 2081.5 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Sobrepõe animal 
fantástico (SS 2081.4). Mede 0,070 m de diâmetro. 

Comentário. Na estação do Alagadouro, rocha 361, como na 

rocha 155 de Fratel, conhecem-se, igualmente, prótomos de cervídeos 

sugerindo, aquele último exemplo, também sair de fissura no suporte, 

aspecto muito recorrente na arte paleolítica, designadamente no 

complexo Côa-Douro. A imagem agora descrita deve integrar o período 

III, ou estilizado dinâmico, da arte do Tejo. 

Animais fantásticos, com corpos disformes e longas caudas de 

rato, são igualmente conhecidos em outras estações do complexo artístico 

tagano, sobretudo a montante das Portas de Ródão, devendo pertencer ao 

período terminal da sua arte (período dos círculos e linhas). 

É possível que o podomorfo integre o mesmo período e se 

relacione com aquelas pré-existências. 

 
 
 

 
 

▼ Rocha SS 2081. 
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SÃO SIMÃO 210 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro sub-

rectangular alongado, definida por fracturas e atravessada por fissuras 

transversais. Mede 1,660 m de comprimento e 0,380 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
SS 210.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno oval, 

alongados, do tipo bago de arroz, de grandes dimensões e certamente 
produzidos com artefacto metálico. Constituem linha larga e contínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 210.2 – Meandro. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e constituindo linha contínua. Foi sobreposto 
por oval (SS 210.3). Mede 0,125 m de comprimento. 

SS 210.3 – Oval. Representada através de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha larga e 
contínua. Sobrepõe meandro (SS 210.2). Mede 0,110 m por 0,075 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 210.4 – Mancha. Conjunto de picotados com contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 210.5 – Bumerangue. Apresenta corpo curvo e pequena 
protuberância em uma das extremidades. Foi figurado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e contínuos. Deve 
encontrar-se associado a imagem congénere (SS 210.6). Mede 0,130 m 
de comprimento. 

SS 210.6 – Bumerangue. Mostra corpo curvo e empunhadura em 
uma das extremidades. Foi gravado através de negativos, de contorno 
circular ou oval, com pequenas dimensões e contínuos. Deve associar-se 
à figura anteriormente descrita (SS 210.5). Mede 0,180 m de 
comprimento. 

SS 210.7 – Espiral. Trata-se de esboço, dextrorso com volta e 
meia, realizado com negativos de contorno circular ou oval e de 

pequenas dimensões, não constituindo linha contínua. Sobrepõe figura 
zoomórfica (SS 210.8) e é sobreposta por bumerangue (SS 210.6). Mede 
0,050 m de diâmetro. 

SS 210.8 – Zoomorfo. Mostra apenas a cabeça e o corpo, 
figurado de perfil. A linha cérvico-dorsal e a ventral são quase planas. 
Apresenta cauda. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linhas quase contínuas e 
preenchendo o corpo. Encontra-se sobreposto por círculo (SS 210.7). 
Mede 0,100 m de comprimento. 

SS 210.9 – Espiral. Mostra quatro voltas e é sinistrorsa. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Encontra-se sobreposta por linha curva (SS 210.30). Mede 0,185 m de 
diâmetro. 

SS 210. 10 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular e de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 210.11 – Covinha. Oferece perímetro oval e foi gravada com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade. 

SS 210.12 – Mancha. Conjunto de negativos, com forma oval 
alongada, do tipo bago de arroz e produzidos com artefactos metálicos. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 210.13 – Espiral. Esboço sinistrorso, mostrando pouco mais 
que uma volta. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 210.14 – Espiral. Dextrorsa, apresenta algo mais que duas 
voltas. Foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, mas constituindo linhas descontínuas e algo difusas. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 210.15 – Círculo. Figurado com negativos de contorno oval e 
de dimensões médias. Sobrepõe figura bitriangular (S.S. 210.16), à qual 
deve estar associada. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 210.16 – Antropomorfo. Oferece forma bitriangular. Foi 
gravado com negativos de contorno oval, de dimensões médias, 
constituindo   imagem   de   contornos   pouco   precisos.   Encontra-se  
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sobreposto por círculo (S.S.210.15) e, por certo, associado a outro círculo 
(S.S. 210.17). Mede 0,090 m de altura. 

SS 210.17 – Círculo. Representado com negativos de contorno 
oval e de dimensões médias, não formando linha contínua. Deve 
associar-se a antropomorfo bitriangular (S.S. 210.16). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 210.18 – Círculo. Encontra-se figurado através de negativos, 
com contorno oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga 
e quase contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 210.19 – Oval. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
de grandes dimensões, formando linha larga, profunda e contínua. Mede 
0,095 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 210.20 – Semicírculo. Apresenta negativos de contorno oval, 
de grandes dimensões e formando linha apenas parcialmente contínua. 
Mede 0,035 m de diâmetro. 

SS 210.21 – Espiral. Esboço, sinistrorso e com três voltas, 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas a 
grandes dimensões. Mede 0,130 m de diâmetro. 

SS 210.22 – Espiral. Esboço, sinistrorso, com duas voltas, 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 210.23 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 210.24 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando negativos 
com contorno circular. Mede 0,050 m de diâmetro 

SS 210.25 – Colubrídeo. Apresenta a cabeça voltada para o lado 
direito do observador e cinco curvas. Foi gravado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linha 
larga e quase contínua. Mede 0,100 m de comprimento. 

SS 210.26 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno 
circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 210.27 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 210.28 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval 
e de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

167



 

SS 210.29 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Ocupa área medindo 0,150 m 
de comprimento por 0,030 m de largura máxima. 

SS 210.30 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
oval e de grandes dimensões, formando linha contínua. Sobrepõe espiral      
(S.S. 210.9). Mede 0,075 m de comprimento. 

SS 210.31 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
oval, contínuos e de dimensões médias. Mede 0,060 m de comprimento. 

Comentário. Apesar de não muito numerosa, a iconografia 

representada nesta rocha, mostra figuras e associações significativas, 

integrando os quatro últimos períodos da produção artística do Vale do 

Tejo. 

A figura mais antiga corresponde a parte de zoomorfo, muito 

erodido, embora com características suficientes para o atribuirmos ao 

período estilizado dinâmico. 

Aquele encontra-se parcialmente sobreposto por pequena espiral, 

quase em esboço e que, por sua vez, foi sobreposta por arma do tipo 

bumerangue. 

A presença de antropomorfo com recorte bitriangular, associado a 

dois círculos, repete temática identificada em outras superfícies do Vale 

do Tejo, ou em pinturas de abrigos do Sul da Península Ibérica, com 

correspondência nas decorações da cerâmica calcolítica, podendo ser 

atribuída ao período meridional da evolução crono-estilística por nós 

proposta para a arte tagana. 

O conjunto de espirais, algumas evoluindo a partir de forma 

meândrica, a presença de meandro e do serpentiforme indicam a Idade do 

Bronze e, portanto, o período atlântico do ciclo artístico em estudo. 

Por fim, os dois bumerangues, duas ovais, linhas e covinha, 

devem fazer parte do período dos círculos e linhas daquela mesma 

sistematização. 

 

 P III P IV P V P VI P ? total % 
antropomorfo - 1 - - - 1 3,2 
zoomorfo 1 - - - - 1 3,2 
círculos - 4 - - - 4 12,9 
semicírculo - 1 - - - 1 3,2 
ovais - - - 2 - 2 6,5 
bumerangues - - - 2 - 2 6,5 
espirais - - 6 - - 6 19,4 
meandro - - 1 - - 1 3,2 
colubríeo - - 1 - - 1 3,2 
covinha - - - 1 - 1 3,2 
linhas rectas - - - 1 1 2 6,5 
manchas 1 - - - 8 9 29,0 
Total 2 6 8 6 9 31 100 
% 6,5 19,4 25,8 19,4 29,0 100  

Síntese iconográfica da rocha 210 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 214 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno rectangular, 

definida por fracturas profundas e cortada por fissuras diversas. Mede 

0,880 m de comprimento e 0,450 m de largura, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 214.1 – Colubrídeo. Encontra-se disposto no sentido norte-sul, 

entre o bordo do suporte e dois grandes círculos concêntricos. Mostra 
cinco curvaturas e a cabeça foi representada de forma triangular 
alongada. Possui levantamentos com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, constituindo linha algo descontínua e não 
muito profunda. Mede 0,230 m de comprimento. 

SS 214.2 – Oval. Envolve círculo (SS 124.3), executado em 
momento anterior, e foi gravada com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, mas de bordos 
irregulares e não muito profunda. Mede 0,230 m por 0,170 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

SS 214.3 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha contínua. Mede 
0,105 m de diâmetro. 

SS 214.4 – Mancha. Núcleo disperso de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

SS 214.5 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha algo 
difusa e incompleta. Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 214.6 – Oval. Mostra picotados, possuindo contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede     
0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 214.7 – Duas ovais concêntricas. Apresentam negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, enformando linhas 

contínuas, pouco profundas. Medem 0,110 m e 0,070 m por 0,080 m e 
0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 214.8 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno oval, de 
pequenas e médias dimensões, formando linha contínua. Mede 0,045 m 
de diâmetro. 

SS 214.9 – Linha recta. Foi representada através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e formando linha 
algo difusa. Foi sobreposta por figura oval (SS 214.10). Mede 0,165 m de 
comprimento. 

SS 214.10 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno oval, de 
grandes dimensões, formando linha algo difusa. Sobrepõe linha           
(SS 214.9). Mede 0,105 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 214.11 – Mancha. Conjunto de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 214.12 – Oval. Oferece picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha algo descontínua. 
Sobrepõe figura antropomórfica (SS 214.13). Mede 0,100 m por       
0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 214.13 – Antropomorfo. Representação esquemática, de pé, 
com cabeça e corpo lineares, braços semierguidos e pernas dispostas em 
V invertido. Foi gravado através de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linhas contínuas e profundas. 
Encontra-se sobreposto por figura oval (SS 214.12) e parece ligar-se a 
ofídio (SS 214.14). Mede 0,115 m de altura e 0,100 m de largura, nos 
braços. 

SS 214.14 – Colubrídeo. Encontra-se disposto no sentido 
nordeste-sudoeste, com uma das extremidades junto à mão do 
antropomorfo acima descrito (SS 214.13). Apresenta três curvas largas. 
Mostra levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linha descontínua e algo difusa. Foi sobreposto por 
oval (SS 214.15). Mede 0,160 m de comprimento. 

SS 214.15 – Oval. Incompleta, apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda, embora incompleta. Sobrepõe colubrídeo (SS 214.14). Mede 
0,130 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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Comentário. As figuras mais antigas deste painel correspondem 

ao antropomorfo esquemático (SS 214.13), com cabeça alongada, como 

se usasse gorro ou tiara alta, e a serpente (SS 214.14) que aquele parece 

segurar com a mão esquerda, tema por certo de origem mitológica, que 

também reconhecemos nas rochas 11 de Gardete e 175 de Fratel. 

Na parte superior do painel, pequeno colubrídeo ondulante 

poderia associar-se a círculo, tendo este, ulteriormente, sido envolvido 

por oval e passado a figurar o que uma análise menos atenta poderia 

interpretar como dois círculos concêntricos.  

A sobreposição de um dos ofídeos (SS 214.14) por oval 

incompleta (SS 214.15) tem significado cronológico, tal como a 

sobreposição de linha (SS 214.9) por outra oval (SS 214.10), aberta com 

negativos ovais de grandes dimensões. 

 P IV P V P VI total 
antropomorfo 1 - - 1 
colubrídeos 2 - - 2 
círculos 1 - 1 2 
ovais - 1 5 6 
duas ovais conc. - 1 - 1 
linha recta 1 - - 1 
manchas - - 2 2 
Total 5 2 8 15 

Síntese iconográfica da rocha 214 de São Simão. 
 

  
  
  SS 214.12 SS 213.15 P VI 
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SS 214.1  SS 214.3 SS 214.13 SS 214.14 P IV 
  
  

Síntese estratigráfica da rocha 214 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 218 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com contorno 

trapezoidal, delimitado por fracturas e cortado por fissuras longitudinais. 

Mostra no lado direito do observador, zona ligeiramente sobreelevada em 

relação à restante superfície. Mede 0,700 m de comprimento e 0,350 m 

de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 218.1 – Mancha. Denso conjunto de picotados, mostrando 

contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,190 m 
de diâmetro. 

SS 218.2 – Colubrídeo. Apresenta cinco curvaturas, sendo as do 
volume distal mais apertadas. Foi gravado a partir de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua. Parece associar-se à mancha anteriormente descrita      
(SS 218.1). Mede 0,250 m de comprimento. 

SS 218.3 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se de pé e 
mostra cabeça circular, corpo linear mas largo, braços erguidos e abertos 
à altura dos ombros e pernas abertas, em forma de V invertido. Apresenta 
levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, enformando linhas em geral contínuas e profundas. Ocupa o 
centro da zona do suporte ligeiramente mais alta e delimitada por 
fractura. Mede 0,130 m de altura e 0,100 m de largura, nos braços. 

SS 218.4 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,115 m de diâmetro. 

SS 218.5 – Cordiforme. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,120 m de altura e 0,120 m de largura máxima. 

SS 218.6 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas e medias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 218.7 – Círculo. Esboço formado a partir de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede     
0,100 m de diâmetro. 

Comentário. A iconografia desta rocha é dominada pela grande 

mancha de picotados profundos a que parecem estar associados, um de 

cada lado, o colubrídeo e o antropomorfo, constituindo símbolos opostos, 

repetindo, de certo modo, composição observada na rocha 11 de Gardete 

(Gomes, 2004, p. 115). 

É possível que o círculo se associe ao cordiforme, conforme 

observamos com figuras similares, em outras rochas do Vale do Tejo. 

A mancha de picotados, que não chega a configurar disco, o 

colubrídeo e o antropomorfo, devem ser integrados no período IV, ou 

meridional, da arte tagana. O círculo e o cordiforme podem pertencer ao 

período dos círculos e linhas.  
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► Rocha SS 218. 
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SÃO SIMÃO 219 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e mostrando fissuras longitudinais. Mede     

0,670 m de comprimento e 0,370 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 219.1 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 

ou oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua. Sobrepõe 
dois círculos concêntricos (SS 219.2). Mede 0,045 m de diâmetro. 

SS 219.2 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de pouco mais do 
que de esboços, elaborados a partir de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Foram sobrepostos por círculo (SS 219.1). 
Medem 0,020 m e 0,050 m de diâmetro. 

SS 219.3 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 219.4 – Círculo. Parcialmente esboçado, foi representado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, contínuos apenas em parte. Foi sobreposto por círculo             
(SS 219.5). Mede 0,035 m de diâmetro. 

SS 219.5 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe círculo (SS 219.4). Mede 0,045 m de diâmetro. 

SS 219.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

SS 219.7 – Bumerangue. Com forma de arco de círculo, parece 
apresentar, em uma das extremidades, pega. Foi figurado através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linha contínua, larga e profunda. Deve associar-se a duas 
outras figuras semelhantes (SS 219.8 e SS 219.9). Mede 0,135 m de 
comprimento. 

SS 219.8 – Bumerangue. Oferece forma de arco de círculo e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por círculo 
(SS 219.10) e associa-se a duas outras imagens afins (SS 219.7 e           
SS 219.9). Mede 0,110 m de comprimento. 

SS 219.9 – Bumerangue. Mostra forma angular e foi gravado a 
partir de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval e dimensões 
médias, enformando linha contínua, larga e profunda. Encontra-se 
sobreposto por círculo (SS 219.10) e deve associar-se a duas outras 
representações afins (SS 219.7 e SS 219.8). Mede 0,088 m de 
comprimento. 

SS 219.10 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha parcialmente 
descontínua. Sobrepõe duas figurações de bumerangues (SS 219.8 e     
SS 219.9) e envolve outro círculo (SS 219.11). Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 219.11 – Círculo. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular e oval, de médias a grandes dimensões, enformando 
linha parcialmente descontínua. É possível que se pretendesse constituir, 
com o círculo antes descrito (SS 219.10), conjunto formado por dois 
círculos concêntricos. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 219.12 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede   
0,075 m de diâmetro. 

SS 219.13 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
o contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,075 m de 
comprimento e 0,025 m de largura. 

SS 219.14 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha algo difusa. Mede     
0,045 m de diâmetro. 

SS 219.15 – Barra. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,020 m de comprimento. 

SS 219.16 – Círculo. Foi gravado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,075 m de diâmetro. 
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SS 219.17 – Semicírculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha algo 
descontínua e difusa. É tangente a círculo (SS 219.16) e a semicírculo 
(SS 219.22). Mede 0,175 m de diâmetro. 

SS 219.18 – Linha recta. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

SS 219.19 – Círculo. Encontra-se figurado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 

dimensões, formando linha contínua mas algo difusa. Foi parcialmente 
amputado, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

SS 219.20 – Escutiforme. Possui contorno de forma subcircular e, 
no interior, duas linhas paralelas anexas ao bordo. Foi figurado através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linhas largas e profundas, embora com 
interrupção. Sobrepõe semicírculo (SS 219.22). Mede 0,195 m de 
diâmetro. 

SS 219.21 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

SS 219.22 – Semicírculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. É tangente a semicírculo (SS 219.17) e foi 
sobreposto por escutiforme (SS 219.20). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 219.23 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 219.24 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 219.25 – Círculo. Foi gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Está ligado a outro círculo (SS 219.27), 
através de linha (SS 219.26). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 219.26 – Linha recta. Une dois círculos (SS 219.25 e            
SS 219.27). Apresenta negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões e algo descontínuos. Mede 0,040 m de comprimento. 

SS 219.27 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda, embora de bordos algo irregulares. Encontra-se ligado a outro 
círculo (SS 219.25), através de linha (SS 219.26). Mede 0,055 m de 
diâmetro. 

SS 219.28 – Linha recta. Foi gravada com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,080 m de 
comprimento. 
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SS 219.29 – Linha recta. Paralela à anteriormente descrita        
(SS 219.28), oferece levantamentos, com contorno circular ou oval e de 
médias dimensões. Mede 0,080 m de comprimento.  

SS 219.30 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões, enformando linha quase contínua, embora 
algo difusa. Mede 0,080 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. A tríade de bumerangues e o escutiforme 

constituem as figuras mais interessantes desta rocha, sob o ponto de vista 

da interpretação. Podemos, mesmo, aceitar que elas centram os registos 

gráficos de duas metades do suporte. 

Os três bumerangues foram sobrepostos por círculo que parece 

constituir, com outro, conjunto de dois círculos concêntricos. É possível 

que a excentricidade do círculo maior em relação ao menor se deva à 

necessidade daquele sobrepor os bumerangues. Repare-se, a favor desta 

observação, que ambos círculos citados foram apenas aprofundados nas 

metades próximas daquelas imagens de armas de arremesso, 

conservando as restantes linhas esboçadas. 

O escutiforme, além  mostrar no interior elemento rectangular 

alongado ou afim, oferece, em redor de metade do seu contorno, cinco 

círculos, quase equidistantes entre si. Este aspecto de linhas de círculos 

envolvendo figuras, por certo importantes no contexto do discurso 

imagético, também se observa em outras estações rupestres do Vale do 

Tejo, nomeadamente no Cachão do Algarve e em Fratel. 

Importa, ainda, registar o facto de as manchas constituírem o 

segundo tipo mais representado das imagens deste suporte (23,34%), só 

ultrapassadas pelos círculos (33,34%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Rocha SS 219. 
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 P III P V P VI P ? total % 
bumerangues 3 - - - 3 10,00 
escutiforme - 1 - - 1 3,33 
círculos - 2 8 - 10 33,34 
dois círc. conc. - 1 - - 1 3,33 
semicírculos - - 2 - 2 6,67 
oval - - 1 - 1 3,33 
barra - - - 1 1 3,33 
linhas rectas - - 1 3 4 13.33 
manchas - - - 7 7 23,34 
Total 3 4 12 11 30 100 
% 10,00 13,33 40,00 36,67 100  

Síntese iconográfica da rocha 219 de São Simão. 
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Síntese estratigráfica da rocha 219 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 2191 
 

Suporte. Superfície sub-vertical (70º), com contorno rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,360 m de comprimento e 0,220 m de largura, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 2191.1 – Duas ovais concêntricas. Oferecem levantamentos, 

com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Medem 0,090 m e 
0,150 m por 0,060 e 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 2191.2 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 2191.3 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos dispersos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

Comentário. Esta rocha faz parte do pequeno grupo que 

oferecem as superfícies sub-verticais ou, até, verticais. 

Uma das pequenas manchas possui variante técnica idêntica à das 

duas ovais concêntricas. 

 

 

 

 
 

  
▲ Rocha SS 2191. 
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SÃO SIMÃO 2201 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por duas fracturas profundas e por fissuras, sendo atravessada 

por fissuras no sentido longitudinal. Mede 0,300 m de comprimento e 

0,340 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
SS 2201.1 – Oval. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 

circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
contínua. Sobrepõe dois antropomorfos esquemáticos (SS 2201.2 e        
SS 2201.3). Mede 0,114 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 2201.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo linear, 
cabeça triangular na continuação daquele e dois curtos pares de 
membros. Foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias, formando linha contínua, larga e 
profunda, que representa o corpo e linhas algo descontínuas, figurando os 
membros. Deve associar-se a outro antropomorfo (SS 2201.3) e ambos 
foram sobrepostos por oval (SS 2201.1). Foi sobreposto por círculo      
(SS 2201.6). Mede 0,210 m de altura e 0,050 m de largura, nos braços. 

SS 2201.3 – Antropomorfo. Oferece características formais 
idênticas ao antropomorfo anteriormente descrito (SS 2201.2) e apresenta 
picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, enformando linhas quase contínuas. Deve associar-se ao 
antropomorfo referido (SS 2201.2) e foi sobreposto por oval (SS 2201.1). 
Mede 0,220 m de altura e 0,050 m de largura, nos braços. 

SS 2201.4 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 2201.5 – Mancha. Oferece forma losangular e foi gravada com 
picotados, de contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 
0,040 m de comprimento e 0,018 m de largura máxima. 

SS 2201.6 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 

Sobrepõe antropomorfo esquemático (SS 2201.2). Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

SS 2201.7 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval, de dimensões pequenas, médias e 
grandes. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 2201.8 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões, formando linha algo descontínua. Mede 
0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. Esta rocha mostra, entre outra iconografia mais 

tardia, par de antropomorfos esquemáticos geminados, em que dois 

membros são comuns a ambas figuras. Eles encontram-se ainda unidos 

através de oval, gravada sobre as cabeças. Importa referir a localização 

das gravuras mencionadas junto a centro de extremidade do suporte. Esta 

constituição deve ser atribuída ao período IV ou meridional da arte do 

Vale do Tejo. A restante iconografia observada é ulterior. 
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◄ Rocha SS 2201. 
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SÃO SIMÃO 2202 
 

Suporte. Sector distal de superfície sub-horizontal, com 

perímetro trapezoidal delimitado por fracturas e atravessado por fissuras 

oblíquas. Mede 0,400 m de comprimento e 0,260 m de largura. 

Catálogo. 
SS 2202.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,040 m de diâmetro. 

SS 2202.2 – Oval. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linha em parte descontínua. Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 2202.3 – Círculo. Apresenta picotados com contorno oval, de 
médias dimensões, formando linha algo descontínua. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 2202.4 – Círculo. Possui negativos de contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha nem sempre contínua e de 
largura variável. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 2202.5 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas a médias dimensões, formando linha larga, algo 
irregular e descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 2202.6 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
oval e de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 2202.7 – Lobo. Foi figurado, de pé e de perfil, simulando 
movimento. A cabeça é comprida, terminando em focinho oval e nela se 
reconhece o olho e as duas orelhas levantadas. O pescoço é longo e largo. 
O corpo tem forma ovalada, embora com a linha cérvico-dorsal ondulada 
e a ventral algo convexa. Mostra cauda comprida e, possivelmente, o 
sexo. No interior do corpo observam-se picotados dispersos e esboço de 
linha, que une a cabeça à cauda (linha da vida). Foram figurados os dois 
pares de membros, lineares, encontrando-se os dianteiros, quase 
perpendiculares em relação ao corpo e os ulteriores inclinados, 

emprestando à figura a sensação de movimento. Apresenta negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linhas 
contínuas, algumas profundas mas muito patinadas. A cauda e um dos 
membros ulteriores encontram-se sobrepostos por esboços de dois 
círculos concêntricos (SS 2202.8). Mede 0,160 m de comprimento e 
0,065 m de altura máxima, na cabeça. 

SS 2202.8 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de pouco mais 
do que esboços, obtidos através de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Sobrepõem a cauda e membro 
ulterior de figuração do lobo (SS 2202.7). Medem 0,090 m e 0,045 m de 
diâmetro. 

SS 2202.9 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval, de 
médias dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

SS 2202.10 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,060 m 
de diâmetro. 
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Comentário. A figura mais antiga deste painel, ocupando a sua 

zona central é a do lobo (SS 2202.7), representado em corrida, com as 

orelhas levantadas e a cauda semi-erguida; aspectos próprios dos 

comportamentos dos animais da espécie referida. Tanto os caracteres 

técnicos como os estilísticos permitem atribuir esta representação, de 

pequenas dimensões, ao período estilizado dinâmico da evolução da arte 

do Vale do Tejo. 

O grau de pátina e a técnica observados na figura oval              

(SS 2202.2) deixam considerá-la como a segunda intervenção gráfica 

realizada neste suporte, possivelmente pertencente ao período meridional. 

Em seguida consideramos os três círculos (SS 2202.3, SS 2202.4, SS 

2202.5), constituindo tríade e onde o círculo central, com maior diâmetro, 

domina, atribuindo-os ao período crono-cultural antes mencionado. 

Importa ainda referir que pequena mancha (SS 2202.9), situada entre os 

membros do lobo, pode integrar este mesmo momento de gravação. 

 

Mais tarde, terão sido insculturados os dois círculos concêntricos 

(SS 2202.8), classificáveis no período atlântico e oferecendo sobreposição 

com o lobo; imagem em torno da qual se desenvolveu a quase totalidade 

da iconografia agora dada a conhecer e denunciando o seu 

reconhecimento e importância através dos milénios, demonstrando o seu 

alto valor simbólico. 

Por fim, não devemos afastar a hipótese de as três manchas de 

picotados dispersos (SS 2202.1, SS 2202.6, SS 2202.10), que ocupam 

posições marginais em relação à restante iconografia referida, devam 

reflectir participações iconográficas ulteriores àquela, integrando o 

período dos círculos e linhas. 

 

 

 

 P III P IV P V P VI total 
lobo 1 - - - 1 
oval - 1 - - 1 
círculos - 3 - - 3 
dois círculos concêntricos - - 1 - 1 
manchas - 1 - 3 4 
Total 1 5 1 3 10 

Síntese iconográfica da rocha 2202 de São Simão. 
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Síntese estratigráfica da rocha 2202 de São Simão. 
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▲ Rocha SS 2202. Pormenor. 

◄ Rocha SS 2202. Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 2203 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno de forma 

trapezoidal, delimitada por fracturas e mostrando numerosas fissuras 

transversais. Mede 0,400 m de comprimento e 0,190 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 2203.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

SS 2203.2 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

SS 2203.3 – Caprino. Representação de macho adulto, figurado 
de pé e dirigido para o lado esquerdo do observador. A cabeça e o corpo 
foram representados de perfil, enquanto a armação e os dois pares de 
membros estão em perspectiva. A cabeça tem contorno de forma 
triangular, a armação é contracurvada, do tipo da cabra montês ibérica e o 
pescoço é longo e não muito largo. O corpo mostra linha cérvico-dorsal 
convexa e a ventral ondulada. Apresenta cauda curta e levantada. Os dois 
pares de membros são lineares, paralelos dois a dois e oblíquos em 
relação ao corpo, conferindo a sensação de movimento à figura. Foi 
gravada a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas 
e médias dimensões, constituindo linhas algo descontínuas e cobrindo 
tanto o interior da cabeça como do corpo. Encontra-se sobreposto por 
círculo (SS 2203.2). Mede 0,150 m de comprimento e 0,080 m de altura 
máxima, na cabeça. 

SS 2203.4 – Círculo. Apresenta negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua mas 
algo difusa. Sobrepõe caprino (SS 2203. 3) e foi sobreposto por oval    
(SS 2203.5). Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 2203.5 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha algo descontínua e difusa. 

Sobrepõe círculo (SS 2203.4). Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 2203.6 – Mancha. Grupo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

Comentário. Merece reparo mais uma sobreposição de zoomorfo 

estilizado dinâmico, com armação de forma pouco comum, por círculo, 

evidenciando técnica de gravação algo distinta e diferente pátina. Importa 

ainda notar a sobreposição do círculo referido por oval, tal como 

profusão de picotados dispersos, denunciando participação gráfica não 

figurativa. 

 

 
 

 

 

▼ Rocha SS 2203.
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SÃO SIMÃO 221 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, possuindo contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,710 m de comprimento e 0,475 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 221.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 

contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,200 m de diâmetro. 

SS 221.2 – Colubrídeo. Mostra quatro curvaturas e a cauda 
enrolada em espiral. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou 
oval, possuindo dimensões médias. Estes constituem linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,240 m de comprimento. 

SS 221.3 – Disco. Com grandes dimensões, apresenta 
levantamentos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias. 
Sobrepõe duas foices (SS 221.7 e SS 221.8). Mede 0,220 m de diâmetro. 

SS 221.4 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,180 m de diâmetro. 

SS 221.5 – Círculo. Esboço, elaborado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, mas 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 221.6 – Círculo. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase 
contínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 221.7 – Foice (?). Oferece forma apenas ligeiramente 
encurvada e foi figurada com levantamentos de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Encontra-se sobreposta por disco (SS 221.3) e associa-se a duas outras 
representações afins (SS 221.8 e SS 221.9). Mede 0,175 m de 
comprimento. 

SS 221.8 – Foice (?). Apresenta corpo com forma curva e 
empunhadura recta, tendo sido figurada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Foi sobreposta por disco (SS 221.3) e associa-
se a duas outras imagens afins (SS 221.7 e SS 221.9). Mede 0,170 m de 
comprimento. 

SS 221.9 – Foice (?). Mostra corpo encurvado e empunhadura 
recta. Foi gravada com picotados, de contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. Associa-se 
a duas outras representações afins (SS 221.7 e SS 221.8). Mede 0,185 m 
de comprimento. 

SS 221.10 – Báculo. Oferece cabo ligeiramente encurvado e a 
extremidade a ele perpendicular, voltada para o lado esquerdo do 
observador. Foi representado a partir de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e constituindo linha contínua. 
Associa-se a figuração semelhante, embora de menores dimensões      
(SS 221.11). Mede 0,165 m de comprimento. 

SS 221.11 – Báculo. Possui longo cabo recto e a extremidade a 
ele perpendicular, dirigida para o lado esquerdo do observador. Apresenta 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linha contínua. Associa-se a figura idêntica (SS 221.10). 
Mede 0,140 m de comprimento. 

SS 221.12 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, embora algo descontínuos. Desenvolve-se 
paralelamente a cabo de báculo (SS 221.10). Mede 0,080 m de 
comprimento. 

SS 221.13 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 221.14 – Dois círculos concêntricos. Apenas o de menores 
dimensões foi concluído, encontrando-se o maior parcialmente esboçado. 
Foi gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias e grandes dimensões. Medem 0,030 m e 0,120 m, de diâmetro. 

SS 221.15 – Linha recta. Sucessão de picotados, com contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,050 m de 
comprimento. 
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SS 221.16 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Alguns são do tipo 
bago de arroz. Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. As três representações de foices ocupam a zona 

central de rocha, podendo integrar, devido à técnica e à pátina que 

apresentam, o período estilizado dinâmico. Ulteriormente, foram 

gravados os dois báculos e, talvez, o círculo que parece estar a eles 

associado. Estas gravuras pertencem ao período meridional. Será mais 

tardio o conjunto constituído por dois círculos concêntricos (período 

atlântico), devendo ser atribuídas ao derradeiro período da arte do Vale 

do Tejo, o enorme disco e o colubrídeo, que talvez com ele esteja 

conectado (período dos círculos e linhas). A este mesmo período 

pertencem imagens constituídas por levantamentos oblongos, do tipo 

bago de arroz, produzidos por artefactos metálicos, de bronze e, 

sobretudo, de ferro. 

 
 

 
 P III P IV P V P VI-A P VI-B P ? total 
colubrídeo - - - 1 - - 1 
foices 3 - - - - - 3 
báculos - 2 - - - - 2 
círculo - 1 - - - - 1 
dois círc. conc. - - 1 - - - 1 
disco - - - 1 - - 1 
linha recta - 1 - - - 1 2 
manchas - - - - 2 2 4 
Total 3 4 1 2 2 3 15 

Síntese iconográfica da rocha 221 de São Simão. 
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◄ Rocha SS 221. 
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SÃO SIMÃO 222 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, possuindo contorno 

trapezoidal, delimitada por profundas fracturas e atravessada por diversas 

fissuras, designadamente longitudinais. Ao centro apresenta grande 

fractura. Mede 0,780 m de comprimento e 0,410 m de largura. 

Catálogo. 
SS 222.1 – Três círculos concêntricos. Foram gravados com 

picotados de contorno circular ou oval, possuindo dimensões médias e 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Os diâmetros dos 
círculos medem 0,030 m, 0,060 m e 0,120 m. 

SS 222.2 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos 
de contorno circular, com pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

SS 222.3 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 222.4 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha apenas 
parcialmente contínua. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 222.5 – Colubrídeo. Apresenta duas curvaturas, dado que se 
confunde com o colubrídeo a seguir descrito (SS 222.6). A cabeça 
distingue-se do corpo, pela sua forma triangular alongada. Apresenta 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
formando linha contínua. Mede 0,200 m de comprimento. 

SS 222.6 – Colubrídeo. Mostra quatro curvaturas pronunciadas e 
foi gravado a partir de levantamentos, possuindo contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua. Associa-se ao 
colubrídeo acima descrito (SS 222.5). Mede 0,550 m de comprimento. 

SS 222.7 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Foi 
sobreposto por linha (SS 222.8). Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 222.8 – Linha recta. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe esboço de 
círculo (SS 222.7). Mede 0,090 m de comprimento. 

SS 222.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,075 m de diâmetro. 

SS 222.10 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede   
0,300 m de diâmetro. 

SS 222.11 – Mancha. Denso conjunto de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 222.12 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,045 m de diâmetro. 

Comentário. Destacam-se nesta superfície os três círculos 

concêntricos, embora o menor esteja algo excêntrico em relação aos dois 

outros, e os dois colubrídeos, simulando encontrarem-se enrolados, 

possivelmente durante a cópula. É possível que estes dois zoomorfos 

estejam associados ao conjunto de círculos concêntricos, conferindo-lhes 

cronologia no período atlântico (P V). 
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SÃO SIMÃO 2221 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas e atravessada tanto por fissuras longitudinais, como 

por veios de quartzo branco. Mede 0,600 m de comprimento e 0,510 m 

de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
SS 2221.1 – Mancha. Pequeno grupo de picotados dispersos, 

mostrando contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede    
0,050 m de diâmetro. 

SS 2221.2 – Círculo. Esboço, executado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, 
mas muito descontínuos. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 2221.3 – Círculo. Esboço, elaborado através de negativos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, muito descontínuos. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 2221.4 – Foice. Oferece corpo curvo e cabo recto. Foi gravada 
através de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. Associa-se a três 
outras imagens afins (SS 2221.5, SS 2221.6 e SS 2221.7). Mede 0,120 m 
de comprimento. 

SS 2221.5 – Foice. Mostra corpo contracurvado e cabo recto. 
Apresenta levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, enformando linha contínua, larga e profunda. Está associada a 
três outras figuras semelhantes (SS 2221.4, SS 2221.6 e SS 2221.7). Mede 
0,150 m de comprimento. 

SS 2221.6 – Foice. Apresenta corpo angular e cabo ligeiramente 
encurvado. Possui negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Está associada 
a três outras representações afins (SS 2221.4, SS 2221.5, SS 2221.7). 
Mede 0,140 m de comprimento. 

SS 2221.7 – Foice. O corpo desenha curva larga e o encabamento 
é encurvado. Foi figurado a partir de negativos com contorno circular ou 
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oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Associa-se a três outras imagens de foices (SS 2221.4, SS 2221.5,          
SS 2221.6). Mede 0,180 m de comprimento. 

SS 2221.8 – Antropomorfo. Apresenta cabeça subcircular, 
pescoço, corpo e sexo lineares, braços dobrados e voltados para baixo e 
pernas angulares. Encontra-se pouco mais que esboçado, através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
constituindo linhas algo descontínuas. Parece associar-se a círculo       
(SS 2221.9). Mede 0,120 m de altura e 0,050 m de largura, no braço. 

SS 2221.9 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e algo descontínuos. A 
técnica de execução e pátina indicam associar-se a antropomorfo         
(SS 2221.8). Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 2221.10 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,170 m de diâmetro. 

SS 2221.11 – Espiral. Pouco mais que um esboço, é sinistrorsa e 
mostra três voltas. Foi figurada através de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, enformando linha quase 
contínua, muito estreita e pouco profunda. Sobrepõe bumerangue        
(SS 2221.12). Mede 0,110 m de diâmetro. 

SS 2221.12 – Bumerangue. Oferece forma de arco de círculo e foi 
gravado com negativos, de contorno circular ou oval, com dimensões 
médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por 
espiral (SS 2221.11) e está associado a imagens semelhante (SS 2221.13). 
Mede 0,115 m de comprimento. 

SS 2221.13 – Bumerangue. Apresenta forma de segmento de 
círculo e picotados, de contorno circular ou oval com médias dimensões, 
enformando linha contínua, larga e profunda. Associa-se a imagem 
idêntica (SS 2221.12). Mede 0,125 m de comprimento. 

SS 2221.14 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,120 m de diâmetro. 

Comentário. Tal como acontece em outras rochas do Vale do 

Tejo, designadamente a montante das Portas de Ródão, as figurações de 

foices e de bumerangues ocupam a zona central de tais suportes, 

mostrando maior pátina e técnica de execução que os permite atribuir ao 

período estilizado dinâmico, da sequência crono-estilística por nós 

proposta, para a arte tagana. 

Em posição marginal, em relação às imagens referidas, encontra-

se a associação constituída por antropomorfo masculino e círculo, ambos 

pouco mais que esboçados mas constituindo temática com várias 

ocorrências, classificadas ao período meridional. 

A espiral, que sobrepõe um dos bumerangues, deve integrar o 

período atlântico da arte do Vale do Tejo. 
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 P III P IV P V P VI P ? total 
antropomorfo - 1 - - - 1 
foices 4 - - - - 4 
bumerangues 2 - - - - 2 
círculos - 1 - - 2 3 
espiral - - 1 - - 1 
manchas - - - 1 2 3 
Total 6 2 1 1 4 14 

Síntese iconográfica da rocha 2221 de São Simão. 
 
 
 

 

SÃO SIMÃO 223 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com forma rectangular muito 

alongada, delimitada por fracturas e mostrando fissuras e estalamentos 

diversos. Mede 1,950 m de comprimento e 0,475 m de largura máxima. 

Catálogo. 
SS 223.1 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 

circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 
SS 223.2 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos 

possuindo contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
formando linha descontínua e algo difusa. Sobrepõe oval (SS 223.3) e foi 
sobreposta por círculo (SS 223.4). Mede 0,150 m por 0,100 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

SS 223.3 – Oval. Apresenta picotados com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Foi sobreposta por oval de 
maiores dimensões (SS 223.2). Mede 0,060 m por 0,030 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 223.4 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, formando linha algo descontínua e 
de largura irregular. Foi parcialmente amputada por fractura do suporte e 
sobrepõe oval (SS 223.2). Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 223.5 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

SS 223.6 – Mancha. Grupo de negativos dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

SS 223.7 – Círculo. Trata-se de esboço, mostrando levantamentos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 223.8 – Mancha. Aglomerado de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e alguns muito 
alongados. Mede 0,200 m de comprimento e 0,060 m de largura média. 

▼ Rocha SS 2221. 
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SS 223.9 – Oval. Foi gravada através de picotados com contorno 
circular ou oval, com médias a grandes dimensões, algo descontínuos. 
Mede 0,100 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 223.10 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 

SS 223.11 – Oval. Apresenta picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha algo descontínua, 
possuindo largura e profundidade variáveis. Sobrepõe conjunto de dois 
círculos concêntricos (SS 223.12) e foi sobreposta por colubrídeo        
(SS 223.18). Mede 0,120 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 223.12 – Dois círculos concêntricos. Foram figurados através 
de levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, enformando linhas contínuas, embora de larguras variáveis. O 
círculo interior sobrepõe disco (SS 223.13) e o exterior foi sobreposto por 
duas ovais (SS 223.11 e SS 223.16). Medem 0,120 m e 0,180 m de 
diâmetro. 

SS 223.13 – Disco. Com limites algo difusos, apresenta 
negativos, de contorno circular ou oval, com dimensões médias. Foi 
sobreposto pelo círculo menor de conjunto de dois círculos concêntricos 
(SS 223.12). Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 223.14 – Círculo. Foi representado a partir de negativos, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando 
linha contínua. Encontra-se sobreposto e em parte reutilizado por 
colubrídeo (SS 223.19). Mede 0,055 m de diâmetro. 

SS 223.15 – Oval. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Estes sobrepõem-se aos 
anteriores e mostram forma oval alongada, própria de utilização de 
artefactos metálicos. A linha obtida é contínua, mas irregular, tanto em 
relação à sua largura como à profundidade. Mede 0,080 m por 0,055 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 223.16 – Oval. Oferece levantamentos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, embora algo 
irregular. Sobrepõe círculo de conjunto de dois círculos concêntricos   
(SS 223.12). Mede 0,100 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 223.17 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando  

contorno circular ou oval, alguns alongados, de dimensões médias e 
grandes. Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 223.18 – Colubrídeo. Mostra a cabeça voltada na direcção do 
norte e de outro colubrídeo (SS 223.19), tal como corpo com oito curvas. 
A cabeça apresenta forma triangular alongada. Foi gravado a partir de 
levantamentos com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, formando linha contínua, embora de bordos irregulares. Deve 
associar-se a outro colubrídeo (SS 223.19) e sobrepõe oval (SS 223.11). 
Mede 0,400 m de comprimento. 

SS 223.19 – Colubrídeo. Apresenta a cabeça dirigida na direcção 
sul e para outro colubrídeo (SS 223.18), com o qual deve encontrar-se 
associado. Mostra seis curvas e cabeça com forma triangular alongada. 
Foi figurado através de levantamentos com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, constituindo linha contínua, embora de 
largura irregular. Sobrepõe círculo (SS 223.14). Mede 0,400 m de 
comprimento. 

SS 223.20 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,024 m por 0,018 m segundo dois eixos 
ortogonais e 0,008 m de profundidade. 

SS 223.21 – Antropomorfo. Oferece forma esquemática, 
constituída por oval alongada e segmento central. Foi gravado a partir de 
levantamentos com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, constituindo inicialmente linhas contínuas, embora 
interrompidas por fractura do suporte. É possível que se encontre 
associado a dois círculos (SS 223.22 e SS 223.25). Mede 0,115 m de 
altura e 0,050 m de largura máxima. 

SS 223.22 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha quase 
contínua mas algo difusa. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 223.23 – Círculo. Esboço, gravado com picotados possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

SS 223.24 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, enformando linha contínua. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 
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SS 223.25 – Círculo. Possui picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha contínua, de 
largura variável. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 223.26 – Mancha. Apresenta negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 223.27 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,100 m de diâmetro. 

SS 223.28 – Mancha. Núcleo de levantamentos possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

SS 223.29 – Círculo. Esboço, formado por picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 223.30 – Viperídeo. Encontra-se voltado para nordeste e 
apresenta cinco curvaturas, quatro das quais apertadas, conforme é 
próprio dos répteis desta família. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linha 
contínua, embora algo irregular. Mede 0,360 m de comprimento. 

SS 223.31 – Trapézio. Apresenta levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas, 
embora de larguras e profundidades irregulares. Foi sobreposta por linha 
curva (SS 223.32) que parece tê-lo transformado em círculo. Mede   
0,105 m de comprimento e 0,075 m de altura. 

SS 223.32 – Linha curva. Formada por negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, sugerindo querer transformar o 
trapézio anteriormente descrito (SS 223.31) em círculo. Mede 0,090 m de 
comprimento. 

SS 223.33 – Oval. Foi figurada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
irregular mas quase contínua. Mede 0,055 m por 0,040 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 223.34 – Barra. Apresenta ligeira curvatura em uma das 
extremidades. Foi figurada através de levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Pode representar antropomorfo levado ao extremo máximo 
da esquematização. Mede 0,110 m de altura. 

SS 223.35 – Oval. Mostra levantamentos possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,105 m por 0,085 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 223.36 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
apresentando contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 
0,120 m de diâmetro. 

SS 223.37 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 223.38 – Círculo. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval, com pequenas a médias dimensões, formando linha algo 
difusa e incompleta. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 223.39 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 223.40 – Semicírculo. Possui negativos de contorno circular 
ou oval, com médias dimensões, mas algo descontínuos. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

SS 223.41 – Círculo contendo ponto central. Apresenta picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
formando linha algo difusa. Mede 0,070 m de diâmetro. 

Comentário. A relação estratigráfica vertical que envolve cinco 

figuras tem importante significado cultural, para a compreensão de 

aspectos da evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo. Ali se 

observa a sobreposição de disco (período IV) por conjunto formado por 

dois círculos concêntricos (período V) e destes por duas ovais (período 

VI-A), encontrando-se uma delas sobreposta por elegante colubrídeo, que 

afronta um seu semelhante (período VI-B). 

Os dois colubrídeos afrontados, talvez durante pré-acasalamento, 

exibem comportamento único na arte tagana. Também a figuração de 

viperídeo é rara no reportório figurativo do Tejo e deve integrar, tal como 

muitos dos colubrídeos, o seu período terminal. 

O antropomorfo com forma oval, alongada e mostrando septo 

mesial, não é forma muito comum na arte do Tejo e surge, ao que parece, 
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associado a dois círculos, dispostos um de cada lado, repetindo 

associação trenária já detectada. O conjunto pode ser atribuído ao período 

meridional. 

Longa barra, talvez antropomorfo muito esquemático, deve 

associar-se a círculo, obtido a partir de trapézio. Também não é única a 

associação de barra, ou de forma máxima da esquematização 

antropomórfica, a círculo. 

 

 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 

antropomorfo 1 - - - - 1 2,44 

colubrídeos - - - 2 - 2 4,88 

viperídeo - - - 1 - 1 2,44 

disco 1 - - - - 1 2,44 

círculos 2 - - - 7 9 21,95 

semicírculo - - - - 1 1 2,44 

ovais - - 2 6 - 8 19,51 

dois círc. conc. - 1 - - - 1 2,44 

círc. c/ ponto central - 1 - - - 1 2,44 

covinha - - - 1 - 1 2,44 

linha curva 1 - - - - 1 2,44 

manchas - - - - 12 12 19,26 

trapézio 1 - - - - 1 2,44 

barra 1 - - - - 1 2,44 

Total 7 2 2 10 20 41 100 

% 17,07 4,88 4,88 24,39 48,78 100  

Síntese iconográfica da rocha 223 de São Simão. 
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Síntese estratigráfica da rocha 223 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 226 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno sub-

rectangular, definida por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas, 

orientada sensivelmente no sentido norte-sul. Mede 1,840 m de 

comprimento e 0,500 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 226.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

SS 226.2 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha quase 
contínua. Encontra-se adossado a outro círculo (SS 226.3). Mede      
0,080 m de diâmetro. 

SS 226.3 – Círculo. Possui negativos com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha contínua. Está 
adossado a outro círculo (SS 226.2). Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 226.4 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 226.5 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha algo descontínua 
e de largura irregular. Mede 0,065 m de diâmetro. 

SS 226.6 – Barra. Oferece picotados com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,040 m de comprimento. 

SS 226.7 – Barra. Mostra picotados de contorno oval, de 
dimensões médias e contínuos. Mede 0,015 m de comprimento. 

SS 226.8 – Mancha, conjunto de picotados com contorno circular 
ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

SS 226.9 – Oval. Trata-se de esboço, realizado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,080 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

▲ Rocha SS 223. Pormenor. 
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SS 226.10 – Duas ovais concêntricas. A menor encontra-se bem 
definida, enquanto a maior foi pouco mais que esboçada. Foram gravadas 
através de levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões 
pequenas e, sobretudo, médias. Medem 0,120 m e 0,190 m por, 
respectivamente, 0,080 m e 0,150 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 226.11 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

SS 226.12 – Mancha. Pequeno núcleo de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

SS 226.13 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

SS 226.14 – Semicírculo. Pode tratar-se de círculo, amputado por 
fractura do suporte. Apresenta levantamentos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e quase contínuos. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

SS 226.15 – Dois círculos concêntricos. Apresentam picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e formando linhas 
algo descontínuas. Foram sobrepostos por oval (SS 226.20). Medem 
0,050 m e 0,150 m de diâmetro. 

SS 226.16 – Antropomorfo esquemático. Oferece forma de phi e 
foi elaborado a partir de picotados com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, formando linhas quase contínuas. Parece 
encontrar-se associado a oval (SS 226.17). Mede 0,050 m de altura e 
0,070 m de largura máxima. 

SS 226.17 – Oval. Formada a partir de negativos com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
contínua. Está adossada a figura antropomórfica (SS 226.16). Mede 
0,050 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 226.18 – Três círculos concêntricos. Foram gravados através 
de picotados com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, constituindo linhas algo descontínuas e difusas. Medem 
0,025 m, 0,075 m e 0,150 m de diâmetro. 

SS 226.19 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 226.20 – Oval. Foi gravada com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha algo descontínua. 
Sobrepõe conjunto de círculos concêntricos (SS 226.15) e círculo        
(SS 226.22), tendo sido sobreposta por colubrídeo (SS 226.25). Mede 
0,085 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 226.21 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

SS 226.22 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha algo descontínua e de 
largura irregular. Foi sobreposto por oval (SS 226.20) e por colubrídeo 
(SS 226.25). Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 226.23 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 226.24 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linha algo difusa. Encontra-se unido a círculo (SS 226.28), 
através de pequena linha (SS 226.29). Mede 0,135 m de diâmetro. 

SS 226.25 – Colubrídeo. Apresenta cinco curvas largas, cabeça 
ovalada e encontra-se disposto no sentido sul-norte. Oferece 
levantamentos, com contorno oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linha contínua e larga. Sobrepõe dois círculos (SS 226.22 e 
SS 226.35), antropomorfo bitriangular (SS 226.33), oval (SS 226.20) e 
círculo com ponto central (SS 226.38). Mede 0,740 m de comprimento. 

SS 226.26 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha algo difusa. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

SS 226.27 – Viperídeo. Possui cabeça triangular e cinco curvas 
apertadas, reproduzindo o reptar típico destes animais. Encontra-se 
disposto no sentido nascente-poente e, talvez, associado a círculo         
(SS 226.28). Possui levantamentos com contorno circular ou oval, de 
médias e grandes dimensões, formando linha contínua. Mede 0,390 m de 
comprimento. 

SS 226.28 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua 
e larga, mas de bordos algo difusos. Pode encontrar-se associado a 
viperídeo (SS 226.27) e unido a círculo contendo ponto central             
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(SS 226.24), através de curta linha (SS 226.29). Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 226.29 – Linha recta. Une círculo (SS 226.28) e círculo 
contendo ponto central (SS 226.24). Foi gravada com picotados, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. 
Mede 0,030 m de comprimento. 

SS 226.30 – Disco. Apresenta levantamento com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,045 m de diâmetro. 

SS 226.31 – Círculo. Mostra levantamentos com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões, formando linha contínua e larga. 
Mede 0,045 m de diâmetro. 

SS 226.32 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

SS 226.33 – Antropomorfo. Oferece forma bitriangular e foi 
representado através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões. Encontra-se sobreposto por colubrídeo 
(SS 226.25), que o reutiliza parcialmente. Mede 0,105 m de altura e 
0,060 m de largura máxima. 

SS 226.34 – Oval. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias e, alguns, de grandes dimensões, formando 
linha contínua mas de largura irregular. Mede 0,090 m por 0,060 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 226.35 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões e enformando 
linha quase contínua. Foi sobreposto por colubrídeo (SS 226.25). Mede 
0,050 m de diâmetro. 

SS 226.36 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

SS 226.37 – Círculo. Possui negativos com contorno circular ou 
oval, de pequenas a médias dimensões, formando linha descontínua e 
algo difusa. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 226.38 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado com 
levantamentos de contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linha algo descontínua e difusa. Foi sobreposto por colubrídeo 
(SS 226.25). Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 226.39 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

Comentário. Esta superfície apresenta apreciável quantidade de 

relações estratigráficas, tanto de sobreposições como de associações. 

Correspondem a uma fase mais antiga o antropomorfo em forma de phi, 

associado a pequena oval e o antropomorfo bitriangular (período 

meridional).  

Significativo conjunto de ovais ou de círculos concêntricos, tal 

como de grandes círculos contendo ponto central, constituem iconografia 

típica da Idade do Bronze (período atlântico).  

Dois círculos geminados recordando face oculada e viperídeo, 

associado a pequeno círculo, devem integrar o período dos círculos e 

linhas, correspondendo à última etapa de gravação, já proto-histórica, do 

Vale do Tejo. O grande colubrídeo, que sobrepõe cinco figuras pré-

existentes, deve pertencer a um momento ulterior daquele mesmo 

período. 
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 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfos 2 - - - - 2 5,13 
viperídeo - - 1 - - 1 2,56 
colubrídeo - - - 1 - 1 2,56 
círculos 3 2 1 - 3 9 23,09 
semicírculo - - 1 - - 1 2,56 
disco 1 - - - - 1 2,56 
ovais 1 - 2 1 - 4 10,26 
duas ovais conc. - 1 - - - 1 2,56 
dois circ. Conc. - 1 - - - 1 2,56 
três circ. conc. - 1 - - - 1 2,56 
círc. c/ p. central - 2 - - - 2 5,13 
barra 2 - - - - 2 5,13 
linha recta - - - 1 - 1 2,56 
manchas - - - 3 9 12 30,78 
Total 9 7 5 6 12 39 100 
% 23,08 17,95 12,82 15,38 30,77 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 226 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 229 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro triangular, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,875 m de altura e 0,660 m de largura máxima, na 

base. 

Catálogo 
SS 229.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno oval, de 

dimensões médias, constituindo linha descontínua. Foi sobreposta por 
grande círculo (SS 229.2). Mede 0,065 m por 0,045 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 229.2 – Círculo. Representado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase 
contínua. Sobrepõe oval (SS 229.1). Mede 0,180 m de diâmetro. 

SS 229.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval e 
dimensões médias. Mede 0,055 m de diâmetro. 

SS 229.4 – Mancha. Conjunto de negativos, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e 
médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 229.5 – Antropomorfo. Mostra corpo oval e, no interior, 
segmento recto, bifurcado em um dos topos. Foi figurado em negativos 
de contorno circular ou oval, possuindo dimensões médias e constituindo 
linhas contínuas, embora algo difusas. Mede 0,080 m por 0,090m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 229.6 – Mancha. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

SS 229.7 – Círculo. Esboço, formado por negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,050 m de diâmetro. 

SS 229.8 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 
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SS 229.9 – Oval. Representada através de picotados com 
contorno oval, de dimensões médias a grandes, formando linha quase 
contínua. Mede 0,070 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 229.10 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno oval e 
dimensões médias a grandes. Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 229.11 – Círculos geminados. Foram gravados com negativos 
de contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas. Cada círculo oferece 0,050 m de diâmetro. 

SS 229.12 – Linha ondulada. Apresenta negativos, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha contínua, com 
três curvas, amputada devido a fractura do suporte. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

SS 229.13 – Círculo. Representado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha algo 
difusa mas contínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

SS 229.14 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

SS 229.15 – Semicírculo. Esboço, envolvendo esboço de círculo 
(SS 229.16), formado por negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Foi amputado devido a fractura do bordo do suporte. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 229.16 – Círculo. Trata-se de esboço, constituído por 
negativos, possuindo contorno oval e pequenas dimensões. Mede     
0,035 m de diâmetro. 

SS 229.17 – Oval. Esboço, figurado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m por  
0,020 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 229.18 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, 
apresentando negativos, com contorno circular ou oval e dimensões 
médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 229.19 – Semicírculo. Esboço, formado por negativos com 
contorno oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

SS 229.20 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 229.21 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. Mede    
0,070 m de diâmetro. 

SS 229.22 – Linha recta. Mostra negativos, de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha de bordos irregulares e 
algo difusa. Mede 0,050 m de comprimento.  

Comentário. O antropomorfo esquemático deve constituir a 

figura mais antiga desta rocha (período meridional), correspondendo as 

restantes ao período terminal da arte do Vale do Tejo (período dos 

círculos e linhas). 

 
 
 
 

 P IV P VI P ? total 
antropomorfo 1 - - 1 
círculos - 5 - 5 
semicírculos - 2 - 2 
ovais - 3 - 3 
círc. geminados - 1 - 1 
linha ondulada - - 1 1 
linha recta - - 1 1 
manchas - - 8 8 
Total 1 11 10 22 

Síntese iconográfica da rocha 229 de São Simão. 
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SÃO SIMÃO 230 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno sub-

rectangular, muito alongado, orientada, segundo a maior dimensão, no 

sentido norte-sul e delimitada por fracturas profundas. Mostra algumas 

fissuras longitudinais e oblíquas. Mede 1,250 m de comprimento e 0,200 

m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 230.1 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,060 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 230.2 – Círculo. Mostra picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha quase contínua 
mas de bordos irregulares. Deve associar-se, devido à sua proximidade e 
a aspectos técnicos, a figura antropomórfica (SS 230.4). Mede 0,040 m 
de diâmetro. 

SS 230.3 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linha larga e 
quase contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 230.4 – Antropomorfo. Com carácter esquemático, oferece 
pequena cabeça subcircular, corpo largo e linear, os membros superiores 
semierguidos e oblíquos em relação ao corpo e os inferiores abertos, em 
forma de V invertido. O sexo, bem aparente, foi representado na 
continuação do corpo. Possui negativos com contorno circular ou oval, 
de pequenas e médias dimensões, formando linhas contínuas mas de 
bordos algo difusos. Deve associar-se a círculo anteriormente descrito 
(SS 230.2). Mede 0,125 m de altura e 0,070 m de largura, nos membros 
inferiores. 

SS 230.5 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe círculo (SS 230.6). Mede   
0,040 m de diâmetro. 

SS 230.6 – Círculo. Representado a partir de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 

formando linha contínua mas de largura e profundidade variáveis. Foi 
sobreposto por mancha (SS 230.5). Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 230.7 – Dois círculos concêntricos. Mostram negativos com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linhas algo descontínuas e difusas. O círculo maior encontra-se 
amputado, devido a fractura do bordo do suporte e foi sobreposto e, em 
parte reutilizado, por oval (SS 230.9). Os círculos medem 0,035 m e 
0,080 m de diâmetro. 

SS 230.8 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,070 m de diâmetro. 

SS 230.9 – Oval. Foi gravada através de picotados com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, reutiliza parte de dois círculos, 
que sobrepõe (SS 230.7 e SS 230.12), constituindo linha contínua, mas 
de bordos irregulares. Foi parcialmente amputada, devido a fractura do 
bordo do suporte. Mede 0,090 m por 0,060 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

SS 230.10 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede    
0,070 m de diâmetro. 

SS 230.11 – Mancha. Núcleo de negativos, apresentando 
contorno circular ou oval, alguns muito alongados, do tipo bago de arroz, 
com pequenas, médias e grandes dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 230.12 – Círculo. Realizado com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
contínua, mas algo difusa. Foi sobreposto por oval (SS 230.9). Mede 
0,070 m de diâmetro. 

SS 230.13 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando 
linha quase contínua, de bordos irregulares. Mede 0,115 m por 0,065 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

SS 230.14 – Oval. Mostra levantamentos possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha algo difusa. 
Mede 0,215 por 0,120 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 230.15 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 
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SS 230.16 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado a partir 
de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, actualmente amputada, devido a fractura do 
bordo do suporte. Mede 0,095 m de diâmetro. 

SS 230.17 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado através de 
picotados com contorno circular ou oval e de pequenas a médias 
dimensões, formando linha algo descontínua. Mede 0,035 m de diâmetro. 

SS 230.18 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,050 m de diâmetro. 

SS 230.19 – Face oculada. Formada por dois pequenos círculos, 
contendo ponto central, representando os olhos. Estes mostram 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões e formando linhas contínuas. Mede 0,165 m de comprimento 
e 0,110 m de altura. 

Comentário. Nesta superfície observamos mais uma associação 

entre antropomorfo esquemático e círculo, gravado acima da cabeça, tal 

como entre dois pequenos círculos, sugerindo constituírem face oculada, 

bem enquadrada pelas fracturas que definem o suporte. Importa, também, 

registar a sobreposição de dois círculos concêntricos por oval, que por 

sua vez também sobrepõe círculo. 

Alguns negativos do tipo bago de arroz denunciam actividade 

iconográfica produzida com artefacto metálico, muito possivelmente de 

bronze ou, até, de ferro. 

 P IV P V P VI P ? total 
antropomorfo 1 - - - 1 
face oculada 1 - - - 1 
círculos 1 1 - 3 5 
ovais - - 2 2 4 
círculo c/ ponto central - 1 - - 1 
dois círculos conc. - 1 - - 1 
manchas - - 1 5 6 
Total 3 3 3 10 19 

Síntese iconográfica da rocha 230 de São Simão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

SÃO SIMÃO 233 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, possuindo contorno 

trapezoidal, definido por fissuras e duas fracturas, constituindo canto. 

Apresenta algumas fissuras oblíquas e transversais. Mede 0,200 m de 

comprimento e 0,210 de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 233.1 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 

ou oval, de pequenas dimensões, formando linha difusa. Mede 0,035 m 
de diâmetro. 

SS 233.2 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

SS 233.3 – Caprino. Trata-se, possivelmente, de macho, figurado 
de pé e voltado para o lado esquerdo do observador, representado em 
movimento, com acentuada perspectiva. A cabeça mostra perfil triangular 
e oferece longo par de hastes, quase rectas e dispostas em V. O pescoço é 
longo, a linha cérvico-dorsal convexa e a ventral côncava. Foram 
figurados os dois pares de membros, lineares e oblíquos em relação ao 
corpo. A cauda é curta e está levantada. Apresenta, cravado nos quartos 
dianteiros, correspondendo à zona do coração, representação de zagaia ou 
de dardo. Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, que formam linhas quase contínuas e 
preenchem o interior da cabeça e do corpo. Mede 0,094 m de 
comprimento e 0,050 m de altura, na cabeça. 

SS 233.4 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua e profunda. Mede 
0,055 m de diâmetro. 

SS 233.5 – Mancha. Núcleo de picotados, oferecendo contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. O caprino constitui a representação mais patinada 

deste suporte e, portanto, deverá ser a mais antiga, integrando o período 

III ou estilizado dinâmico. Para além de excelente realização, em 

perspectiva e simulando movimento, a arma de arremesso mostra que se 

tentou captar o movimento do animal aquando do seu impacto, 

conduzindo a que aquele torcesse a cabeça, ficando com a armação quase 

de frente, no que esta figura recorda veado epipaleolítico da rocha 1 de 

Vale de Cabrões, no Vale do Côa (Gomes, 2004-05, p. 42, fig. 6-G). 

Os dois círculos são claramente ulteriores ao caprino. 

 

 

 

 

▼ Rocha SS 233. 
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SÃO SIMÃO 2331 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno poligonal, 

definida por fracturas e mostrando grande estalamento. Mede 0,500 m de 

comprimento e 0,410 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 2331.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Sobrepõe 
esboço de dois círculos concêntricos (SS 2331.2). Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

SS 2331.2 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de pouco mais 
do que esboços, elaborados a partir de levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas muito 
descontínuas. Foram sobrepostos por mancha (SS 2331.1). Medem   
0,030 m e 0,060 m de diâmetro. 

SS 2331.3 – Linha recta. Incisão filiforme. É paralela a outra 
linha, gravada com a mesma técnica (SS 2331.4) e foi sobreposta por 
semicírculo (SS 2331.10). Mede 0,300 m de comprimento. 

SS 2331.4 – Linha recta. Gravura filiforme, paralela a outra 
idêntica (SS 2331.3) e sobreposta por semicírculo (SS 2331.10). Mede 
0,230 m de comprimento. 

SS 2331.5 – Círculo contendo ponto central. Esboço, elaborado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, muito descontínuos. Mede 0,075 m de diâmetro. 

SS 2331.6 – Báculo. Oferece corpo recto e a extremidade distal 
curva, voltada para o lado direito do observador. Foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval e de médias dimensões, 
constituindo linha algo descontínua, mas larga. É paralelo a figura 
congénere (SS 2331.8). Mede 0,130 m de comprimento. 

SS 2331.7 – Linha. Pequena sucessão de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de comprimento. 

SS 2331.8 – Báculo. Oferece corpo recto e a extremidade distal 
curva, voltada para o lado direito do observador, sendo paralelo a 

imagem semelhante (SS 2331.6). Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval e de médias dimensões, constituindo linha contínua e 
profunda. Mede 0,160 m de comprimento. 

SS 2331.9 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,140 m de 
diâmetro. 

SS 2331.10 – Semicírculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe duas linhas filiformes (SS 2331.3 e SS 2331.4). 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

SS 2331.11 – Linha recta. Mostra sucessão de picotados, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

SS 2331.12 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,250 m de diâmetro. 

SS 2331.13 – Soliforme. Trata-se de imagem ao que julgamos 
incompleta, constituída por corpo circular, de onde emanam cinco raios e 
o esboço de um sexto, cujas extremidades se encontram ligadas a linha 
circular. Foi gravado com levantamentos, de contorno circular ou oval e 
de médias dimensões, formando linhas nem sempre contínuas. Mede 
0,190 m de diâmetro. 

Comentário. As duas incisões filiformes constituem as gravuras 

mais antigas deste suporte, podendo remontar ao Paleolítico Superior, 

ocupando os dois báculos, a par, zona próxima do seu centro. Estes 

devem ser incluídos no período estilizado dinâmico ou no meridional. A 

este último deve pertencer o soliforme, por ora o único com tal aspecto 

encontrado no Vale do Tejo. Os esboços de dois círculos concêntricos e o 

de círculo contendo ponto central, ocupando posições marginais, 

integram o período atlântico da arte tagana. O semicírculo pertence, por 

certo, ao período terminal da arte do Vale do Tejo (círculos e linhas). 
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 P 0 P III P IV P V P VI P ? total 
báculos - 2 - - - - 2 
soliforme - - 1 - - - 1 
circ. c. ponto cent. - - - 1 - - 1 
dois círc. conc. - - - 1 - - 1 
semicírculo - - - - 1 - 1 
linhas rectas 2 - - - - 2 4 
manchas - - - - 1 2 3 
Total 2 2 1 2 2 4 13 

Síntese iconográfica da rocha 2331 de São Simão. 
 

 

 

 

 

 

  

▲ Rocha SS 2331.
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SÃO SIMÃO 234A 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

trapezoidal, delimitado por fracturas e atravessado por fissuras 

transversais. Mede 0,600 m de comprimento e 0,330 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 234A.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

SS 234A.2 – Colubrídeo. Oferece cinco curvaturas largas e 
encontra-se pouco mais que esboçado, através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha algo descontínua e de largura variável. Mede 0,170 m de 
comprimento. 

SS 234A.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Sobrepõe cervídeo (SS 234A.5) e 
esboço de círculo (SS 234A.4). Mede 0,150 m de diâmetro. 

SS 234A.4 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Foi sobreposto por mancha (SS 234A.3) e sobrepõe cervídeo 
(SS 234A.5). Mede 0,080 m de diâmetro. 

SS 234A.5 – Veado. Foi figurado descrevendo salto, dirigido para 
o lado esquerdo do observador, mostrando o corpo extremamente 
alongado e ambos membros dianteiros dirigidos para diante, enquanto os 
ulteriores, esboçados e incompletos, estão voltados para trás. A cabeça é 
pequena, com perfil trapezoidal, oferecendo esboço da armação. O 
pescoço é alto e forte. O corpo, totalmente preenchido por picotados, 
mostra a linha cérvico-dorsal ligeiramente ondulada e a ventral algo 
convexa. A cauda é curta e encontra-se levantada. Apresenta negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
enformando linhas e manchas quase sempre contínuas. Foi sobreposto 

por mancha (SS 234A.3) e por esboço de círculo (SS 234A.4). Mede 
0,196 m de comprimento e 0,100 m de altura, na cabeça. 

SS 234A.6 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

Comentário. O comportamento que regista do cervídeo é caso 

único na arte rupestre do Vale do Tejo, apesar de se conhecerem, no 

mesmo período a que aquele pertence (estilizado dinâmico), bom número 

de animais que simulam movimento e, designadamente, alguns 

encontrarem-se em corrida. 

A sobreposição de zoomorfos por círculos ou ovais, bem mais 

tardios, conforme acontece nesta rocha, ocorre com frequência na arte 

tagana. 

A presença de serpente pode relacionar-se com a imagem do 

cervídeo mas também com o círculo que lhe está próximo. 

 

 

 

 

207



 

 

  

▲ Rocha SS 234A. Pormenor.  
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SÃO SIMÃO 235 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

trapezoidal ou estelar, delimitada por fracturas profundas e atravessada 

por fissuras longitudinais. Mede 0,245 m de comprimento e 0,188 m de 

largura máxima, na área proximal. 

Catálogo. 
SS 235.1 – Antropomorfo. Representação esquemática 

masculina, mostrando pequena cabeça semicircular, corpo linear, sexo, e 
os dois pares de membros, dobrados para baixo, em ângulo recto mas 
com as partes superiores perpendiculares ao corpo. Foi gravado a partir 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, formando linhas contínuas, largas e profundas. Um dos 
braços está parcialmente amputado por fractura do bordo do suporte. 
Mede 0,194 m de altura e 0,175 m de largura, nos membros inferiores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário. A figura integra-se dimensionalmente no suporte e 

que, conforme acima referimos, sugere tratar-se de estela. Embora não 

sejam muito comuns, na arte do Vale do Tejo, os antropomorfos com os 

membros flectidos em ângulo recto, esta imagem aproxima-se das 

detectadas em outras rochas de São Simão e, portanto, do mesmo 

arqueossítio. Pode ser atribuído a período meridional. 

 

 

 

 
  

◄ Rocha SS 235. 
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SÃO SIMÃO 2351 
 

Suporte. Superfície, sub-horizontal e com contorno trapezoidal, 

bem destacada, delimitada por profundas fracturas, apresentando 

algumas fissuras. Mede 0,420 m de comprimento e 0,220 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 2351.1 – Oval. Apresenta levantamentos com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,040 m por 0,024 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 2351.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça 
circular, corpo linear, braços abertos à altura dos ombros, mas oblíquos 
em relação ao corpo e longas pernas abertas, em forma de U invertido. 
Um dos braços foi amputado, devido a fractura do bordo do suporte. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões pequenas e médias, constituindo linhas algo descontínuas. 
Deve associar-se a figura oval (SS 2351.1) e a outro antropomorfo       
(SS 2351.3). Mede 0,180 m de altura e 0,115 m de largura, nos braços. 

SS 2351.3 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça circular, 
corpo linear, braços perpendiculares ao corpo mas com as extremidades 
semi-erguidas e dobradas para cima. As pernas encontram-se também 
dobradas para cima. Foi gravado com picotados, de contorno circular ou 
oval, possuindo dimensões pequenas e médias, formando linhas algo 
difusas. Mede 0,200 m de altura e 0,175 m de largura nos braços. 

SS 2351.4 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 2351.5 – Mancha. Reduzido conjunto de picotados, com 
contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,056 m de 
comprimento e 0,012 m de largura. 

Comentário. A oval associa-se directamente ao antropomorfo de 

braços esticados que sugere dominar a composição. A oval pode 

corresponder à figuração de círculo solar. Na parte inferior, o 

antropomorfo com as pernas dobradas para trás traduz a posição de 

recepção sexual ou do parto. Os braços encontram-se dirigidos para cima, 

para a figura dominante, talvez figuração de divindade. Trata-se de cena, 

única na arte tagana, que devemos atribuir aos inícios do período 

meridional. 
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► Rocha SS 2351. 
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SÃO SIMÃO 235A 
 

Suporte. Pequena superfície, sub-horizontal e de contorno 

poligonal, cortada por algumas fissuras, situada na extremidade de rocha 

com grandes dimensões. Mede 0,170 m de comprimento e 0,170 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 235A.1 – Antropomorfo. Esquemático, foi representado na 

vertical e pertence ao sexo masculino. Oferece forma em I, com corpo 
rectilíneo, dois pares de membros horizontais e sexo, na continuação do 
corpo. Mostra a cada lado do corpo, pequena mancha. Foi gravado 
através de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,070 m 
de altura e 0,050 m de largura, nos braços. 

SS 235A.2 – Mancha. Apresenta forma oval e é constituída pela 
aglomeração de negativos, com contorno circular ou oval e dimensões 
médias. Mede 0,020 m por 0,012 m, segundo dois eixos ortogonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS 235A.3 – Disco. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, mas pouco densos. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

Comentário. Tal como acontece em outras rochas do Vale do 

Tejo, é possível que o antropomorfo esquemático se associe ao disco, 

talvez contendo conotação solar. Os dois pontos, situados de cada lado do 

corpo do antropomorfo, também ocorrem em outras figurações afins do 

Vale do Tejo. Devemos integrar as figuras descritas no período IV, ou 

meridional, da arte tagana. 

 

 

 

 

  

◄ Rocha SS 235A. 
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SÃO SIMÃO 253 
 

Suporte. Sector de afloramento, sub-horizontal e com contorno 

trapezoidal, junto a bordo, delimitado por fracturas e fissuras 

longitudinais. Mede 0,370 m de comprimento e 0,300 m de largura. 

Catálogo. 
SS 253.1 – Escutiforme. Apresenta contorno oval e, no interior, o 

que sugere ser figuração fálica, com uma pequeníssima covinha de cada 
lado. Foi gravado com levantamentos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas contínuas, largas e profundas, tal 
como duas pequenas covinhas acima mencionadas. Mede 0,270 m por 
0,230 m, segundo dois eixos ortogonais. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SS 253.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

Comentário. O escutiforme integra importante série de imagens 

afins, onde de igual modo se observam representações, no seu interior, 

muito possivelmente com carácter apotropaico. Deve integrar período 

tardio da arte do Tejo. 

 
 
 
 
  

▼ Rocha SS 253. 
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SÃO SIMÃO 254 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro rectangular, 

delimitada por fracturas e por fissuras, atravessada por fissuras oblíquas. 

Mede 0,750 m de comprimento e 0,450 m de largura máxima, em uma 

das extremidades. 

Catálogo. 
SS 254.1 – Semicírculo. Apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 
SS 254.2 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 

oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,110 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 254.3 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,140 m de 
diâmetro. 

SS 254.4 – Oval. Foi gravada com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, mas algo descontínuos. Mede 
0,040 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

SS 254.5 – Artefacto indeterminado. Mostra extremidade 
quadrada a que se associa forma triangular. Oferece picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo mancha 
densa, com contornos bem definidos. Mede 0,070 m de comprimento e 
0,025 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

SS 254.6 – Linha curva. Apresenta algumas ondulações e foi 
figurada através de negativos, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias, enformando linha algo descontínua. Mede 0,210 m de 
comprimento. 

SS 254.7 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,035 m de diâmetro. 

SS 254.8 – Círculo. Apresenta picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha larga, mas algo 
difusa. Mede 0,060 m de diâmetro. 

SS 254.9 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados a partir 
de negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linhas quase contínuas. Medem 0,070 m e 0,120 m, de 
diâmetro. 

SS 254.10 – Barra. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,040 m de comprimento. 

SS 254.11 – Linha recta. Apresenta levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede   
0,085 m de comprimento. 

SS 254.12 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

SS 254.13 – Círculo. Mostra picotados, providos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 254.14 – Círculo. Foi gravado através de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões, mas algo 
descontínuos. Mede 0,040 m de diâmetro.  

SS 254.15 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede     
0,035 m de diâmetro. 

SS 254.16 – Linha curva. Encontra-se figurada através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
contínuos, mas de densidade desigual. Mede 0,130 m de comprimento. 

SS 254.17 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,095 m por 0,075 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

SS 254.18 – Barra. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,025 m de 
comprimento. 

SS 254.19 – Oval. Com grande tamanho, foi representada através 
de negativos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe 
círculo (SS 254.22) e foi sobreposta por mancha contendo negativos de 
contorno oval, muito oblongos, do tipo bago de arroz (SS 254.21). Mede 
0,240 m por 0,200 m, segundo dois eixos ortogonais. 
  

214 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SS 254.20 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,040 m de diâmetro. 

SS 254.21 – Mancha. Grande aglomerado de negativos, com 
contorno circular ou oval, alguns muito oblongos, do tipo bago de arroz, 
com pequenas, médias e grandes dimensões. Sobrepõe oval (SS 254.19). 
Mede 0,300 m de diâmetro. 

SS 254.22 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval e médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda, embora parcialmente interrompida. Foi sobreposto por oval 
(SS 254.19). Mede 0,110 m de diâmetro. 

SS 254.23 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

SS 254.24 – Mancha. Grupo de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,170 m de diâmetro. 

Comentário. É possível determinar três grandes momentos na 

gravação deste suporte. O primeiro corresponde aos dois círculos 

concêntricos, ocupando o centro da superfície. Em seguida terão sido 

figurados os círculos e as ovais, e, por fim, a grande oval, a que se seguiu, 

ainda, a execução de conjuntos de negativos, com contorno oval, muito 

oblongos, do tipo bago de arroz, executados, muito possivelmente, com 

artefactos de ferro. 

 
 P V P VI-A P VI-B P ? total 
artefacto ind. - - - 1 1 
círculos - 7 - - 7 
semicírculo - 1 - - 1 
dois circ. conc. 1 - - - 1 
ovais - 3 1 - 4 
linhas curvas - - 2 - 2 
linha recta - - - 1 1 
barras - - - 2 2 
manchas - - - 5 5 
Total 1 11 3 9 24 

Síntese iconográfica da rocha 254 de São Simão. 
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▲ Rocha SS 254. Pormenor. 
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SÃO SIMÃO 265A 
 

Suporte. Sector de afloramento sub-horizontal e com forma 

rectangular, definido por fracturas e fissuras, tal como interceptado por 

fissuras longitudinais. Mede 0,200 m de comprimento e 0,140 m de 

largura, na área mesial. 

Catálogo. 
SS 265A.1 – Alabarda. Apresenta pequena lâmina de perfil 

triangular e longo cabo, terminado em protuberância. Foi gravada com 
negativos de contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,190 m de 
comprimento total. A lâmina tem 0,030 m de comprimento e 0,020 m de 
largura máxima, na base. 

SS 265A.2 – Bumerangue. Mostra forma angular com os dois 
braços sensivelmente iguais. Possui levantamentos, de contorno circular 
ou oval, com pequenas e médias dimensões, originando linhas contínuas, 
largas e profundas, também preenchendo o seu interior. Mede 0,166 m de 
comprimento. 

SS 265A.3 – Bumerangue. Com forma angular, tem os dois 
braços desiguais, tanto na largura como no comprimento. Foi figurado a 
partir de picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas, também 
preenchendo o seu interior. Mede 0,130 m de comprimento. 

SS 265A.4 – Bumerangue. Pouco encurvado, mostra 
protuberância em uma das extremidades. Foi representado através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. Mede  
0,136 m de comprimento. 

SS 265A.5 – Bumerangue. Em forma de ângulo recto, mostra 
picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas. Mede 0,084 m de comprimento. 

Comentário. As cinco armas gravadas nesta rocha mostram 

técnica de execução e pátina semelhantes, pelo que as podemos 

considerar não só contemporâneas, como elaboradas pela mesma mão. 

A associação, onde três das armas se encontram dispostas em 

paralelo, constitui uma espécie de panóplia, também observada em outras 

rochas do Vale do Tejo e, nomeadamente, de São Simão. Importa à 

cronologia das armas de arremesso, a presença da alabarda, com 

paralelos nas estelas ditas de tipo alentejano, da Idade do Bronze Médio 

do Sul de Portugal (ca 1500-1250 a.C.). A lâmina da alabarda, agora dada 

a conhecer, apresenta inclinação típica, que melhor permitia a resistência 

e o funcionamento destas armas. Também o alargamento da extremidade 

proximal, possibilitando melhor preensão, encontra paralelos nas 

representações estelares destas armas, de prestígio e guerra. 
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◄ Rocha SS265A. 
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TABELAS 
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 017 026 028 029 037 1 4 5 6 10 12A 12B 37A 40 42 43 44 62 64 67 68 71 74 77 81 88 88A 91 92 101A 101B 115 119A 124 130 
antrop. semi-nat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
antrop. esq - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - 1 - 4 2 2 - - 1 1 
faces oculadas - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 
idoliformes - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 4 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 
podomorfos - - 4 2 - - - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
par de podomorfos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
falo - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
veados - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
corço 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
cabras montês - - - - - - - - - - - - - -  1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
cavalos - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lobo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
texugos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
colubrídeos - - - - - - 1 - - - - - - - - 4 8 - - - 2 - - - 1 - - - - - - - - - - 
viperídeo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
sardão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfo fantástico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfo ind. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pectiforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
báculos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
bumerangues - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -  - - - - - - 3 2 - - 
machado / enchó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
alabarda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
escudos / escutiforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
foice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
esteliformes - - - - - - -  - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
artefacto ind. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
soliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
linhas rectas - - - - - - 1 - - - - - - 1 2 4 11 1 - 2 3 - 1 - - 1 - - 3 - - 1 - - 1 
linhas curvas - - 1 - - - 1 - - - - - - 1 1 2 3 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 2 - - 
linha ond. / serpent. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fusiformes / unhadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - 
barras - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 6 - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - 
jugo - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pórtico - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cruciforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
triângulos - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - 6 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
quadrados - - - - - - - - - - - - - - 1 -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
rectângulos - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
trapézios - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculos - - - - 1 - - 1 1 - 2 - - 5 7 3 30 - - 5 3 - - 1 1 2 1 1 2 1 - 3 6 3 - 
dois círculos conc. - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - 
três círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
seis círculos conc. - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
círculo c/ m. central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
discos - - - - - - - - - - - - - 2 2  4 - - 2 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 
semicírculos 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 5 - - - 2 - 1 1 - - - - - - - - 2 - - 
ovais - - - - 1 - 3 2 - - - - - 3 4 1 21 - - 1 1 1 1 1 1 - 3 1 3 1 - 2 2 - - 
duas ovais concêntricas - - - - - - -  - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cordiforme - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
laço - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
covinhas - - - - - - - 1 - - - - - - 5 - 25 - - 62 - - - - - - - - - - - 1 8 - - 
ferradura - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
leteriformes / letras - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raspagem - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
manchas - 2 1 2 1 1 6 2 2 2 2 1  8 9 1 19 2 1 7 1 4 3 2 3 1 3 3 6 1 1 5 5 - 1 
Total 2 3 6 4 4 2 12 9 4 3 8 5 1 25 41 17 165 5 2 81 15 5 6 6 9 5 9 8 21 5 4 16 46 5 4 

  Síntese iconográfica de São Simão. 
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 134 137 147 158 1581 1582 1583 168 168E 170 172 1721 173A 173B 177 182 183 186 187 1901 192 193 194 195 199 200 202 2021 2022 203 
antrop. semi-nat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
antrop. esq 1 2 - 2 1 - - - 1 - - 1 2 2 - 1 1 - - - - - - 3 - 1 - 1 1 - 
faces oculadas - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
idoliformes - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
podomorfos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
par de podomorfos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
falo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
veados - - - 3 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 
corço - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 
cabras montês - - - - - - - 3 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 
cavalos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
lobo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
texugos - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
colubrídeos - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 2 
viperídeos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
sardão - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfo fantástico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfo ind. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pectiforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
báculos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
bumerangues - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 
machado / enchó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
alabarda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
escudos / escutiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
foices - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esteliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
artefacto ind. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
soliformes 1 1 - - - 1 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
linhas rectas 1 - - 2 - - - 2 - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - 
linhas curvas - - - 1 - - - 1 - 1 3 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - 
linha ond. / serpent. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fusiformes / unhadas - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
barras - - - - - - - 4 - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
jugo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ângulos - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
pórtico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cruciforme - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
triângulos - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 
quadrados - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
rectângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
trapézios - - - - - -  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculos 2 - 2 1 - - - 7 1 3 - - - 1 - 1 11 - - - - 4 2 6 - 2 6 10 - 4 
dois círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - 
três círculos conc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
seis círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ m. central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
discos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 
semicírculos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
ovais - - 3 - - - - 8 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - 1 - 1 - 3 
duas ovais concêntricas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cordiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
laço - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
covinhas - - - 1 - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 
ferradura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
leteriformes / letras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
inscrições - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raspagem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
manchas 2 1 1 15 - - - 9 2 - 2 3 - 2 - 2 8 2 1 1 1 3 2 4 4 3 3 5 - 6 
Total 7 4 7 28 1 2 3 52 5 10 9 4 3 7 1 5 33 3 3 1 2 10 4 15 5 11 11 22 2 16 
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 204 2061 208 2081 210 214 218 219 2191 2201 2202 2203 221 222 2221 223 226 229 230 233 2331 234A 235 2351 235A 253 254 265A total 
antrop. semi-nat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
antrop. esq - 1 1 - 1 1 1 - - 2 - - - - 1 1 2 1 1 - - - 1 2 1 - - - 54 
faces oculadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 7 
idoliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 
podomorfos - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 
par de podomorfos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
falo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
veados - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 11 
corço - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
cabras montês - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 12 
cavalos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
lobo - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
texugos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
colubrídeos - - - - 1 2 1 - - - - - 1 2 - 2 1 - - - - 1 - - - - - - 32 
viperídeos - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 2 
sardão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
zoomorfo fantástico - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
zoomorfo ind. - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
pectiforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
báculos 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 5 
bumerangues - - - - 2 - - 3 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 4 23 
machado / enchó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
alabarda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
escudos / escutiformes - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 
foices - - 5 - - - - - - - - - 3 - 4 - - - - - - - - - - - - - 13 
esteliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
artefacto ind. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
soliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 7 
linhas rectas 1 - 1 - 2 1 - 4 - - - - 2 1 - - 1 1 - - 4 - - - - - 1 - 60 
linhas curvas - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 - 27 
linha ond. / serpent. - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 
fusiformes / unhadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 
barras 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 1 2  - - - - - - - - 2 - 25 
jugo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
ângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
pórtico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
cruciforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
triângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 
quadrados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
rectângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
trapézios - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 6 
círculos 6 - 5 - 4 2 2 10 - 1 3 1 1 3 3 9 9 5 5 2 - 1 - - - - 7 - 221 
dois círculos conc. - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - 16 
três círculos conc. 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 4 
seis círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
círc. c/ ponto central 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 1 - 1 - - - - - - - 11 
círculo c/ m. central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
discos - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - 1 - - - 18 
semicírculos - - - - 1 - - 2 - - - - - - - 1 1 2 - - 1 - - - - - 1 - 24 
ovais 2 1 5 - 2 6 - 1 - 2 1 1 - 1 - 8 4 3 4 - - - - 1 - - 4 - 120 
duas ovais concêntricas - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 5 
espirais - - - - 6 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 12 
meandro - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
cordiformes - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
laço - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 
covinhas - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 114 
ferradura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
leteriformes / letras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
raspagem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
manchas 7 3 6 2 9 2 2 7 2 3 4 3 4 4 3 12 12 8 6 2 3 3 - 2 1 1 5 - 306 
Total 20 6 23 5 31 15 7 30 3 8 10 6 15 12 14 41 39 22 19 5 13 6 1 5 3 2 24 5 1239 
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Ref. Ø  Ref Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref Ø 
SS 037.4 0,050  SS 44.65 0,040  SS 119A.38 0,120  SS 193.10 0,100  SS 208.2 0,070  SS 223.14 0,055 
SS 5.6 0,170  SS 44.74 0,115  SS 119A.44 0,040  SS 194.3 0,060  SS 208.4 0,060  SS 223.22 0,070 
SS 6.1 0,070  SS 44.76 0,030  SS 124.1 0,040  SS 194.4 0,075  SS 208.6 0,040  SS 223.23 0,040 
SS 12A.3 0,080  SS 44.84 0,075  SS 124.3 0,085  SS 195.1 0,030  SS 208.15 0,040  SS 223.24 0,040 
SS 12A.6 0,060  SS 44.98 0,070  SS 124.4 0,035  SS 195.2 0,030  SS 208.21 0,040  SS 223.25 0,070 
SS 40.1 0,120  SS 44.99 0,070  SS 134.1 0,070  SS 195.4 0,030  SS 210.1 0,050  SS 223.29 0,050 
SS 40.5 0,035  SS 44.119 0,055  SS 134.7 0,050  SS 195.10 0,040  SS 210.15 0,040  SS 223.38 0,050 
SS 40.7 0,070  SS 44.120 0,055  SS 147.5 0,070  SS 195.12 0,035  SS 210.17 0,050  SS 226.2 0,080 
SS 40.8 0,040  SS 44.124 0,065  SS 147.7 0,030  SS 195.14 0,050  SS 210.18 0,050  SS 226.3 0,070 
SS 40.13 0,030  SS 44.126 0,090  SS 158.16 0,100  SS 200.9 0,050  SS 214.3 0,105  SS 226.5 0,065 
SS 42.7 0,075  SS 44.127 0,060  SS 168.5 0,050  SS 200.10 0,070  SS 214.8 0,045  SS 226.22 0,100 
SS 42.9 0,020  SS 44.135 0,140  SS 168.7 0,200  SS 202.2 0,040  SS 218.4 0,115  SS 226.26 0,050 
SS 42.10 0,125  SS 44.140 0,040  SS 168.11 0,060  SS 202.4 0,040  SS 218.7 0,100  SS 226.28 0,070 
SS 42.13 0,075  SS 67.7 0,060  SS 168.18 0,025  SS 202.5 0,075  SS 219.1 0,045  SS 226.31 0,045 
SS 42.16 0,090  SS 67.8 0,060  SS 168.20 0,050  SS 202.6 0,050  SS 219.5 0,035  SS 226.35 0,050 
SS 42.22 0,090  SS 67.11 0,060  SS 168.30 0,070  SS 202.8 0,060  SS 219.5 0,045  SS 226.37 0,100 
SS 42.40 0,130  SS 67.13 0,120  SS 168.39 0,090  SS 202.10 0,080  SS 219.10 0,150  SS 229.2 0,180 
SS 43.8 0,060  SS 67.15 0,110  SS 168E.3 0,050  SS 2021.3 0,060  SS 219.11 0,100  SS 229.7 0,050 
SS 43.14 0,075  SS 68.8 0,050  SS 170.1 0,090  SS 2021.5 0,030  SS 219.14 0,045  SS 229.13 0,055 
SS 43.15 0,075  SS 68.11 0,070  SS 170.6 0,130  SS 2021.6 0,070  SS 219.16 0,075  SS 229.16 0,035 
SS 44.3 0,050  SS 68.13 0,045  SS 170.8 0,190  SS 2021.12 0,070  SS 219.19 0,060  SS 229.21 0,070 
SS 44.6 0,065  SS 77.3 0,030  SS 173B.7 0,100  SS 2021.13 0,040  SS 219.25 0,060  SS 230.2 0,040 
SS 44.10 0,025  SS 81.1 0,115  SS 182.3 0,090  SS 2021.16 0,030  SS 219.27 0,055  SS 230.3 0,050 
SS 44.11 0,030  SS 88.4 0,045  SS 183.4 0,060  SS 2021.18 0,050  SS 2201.6 0,080  SS 230.6 0,070 
SS 44.12 0,040  SS 88.5 0,060  SS 183.7 0,050  SS 2021.19 0,050  SS 2202.3 0,050  SS 230.12 0,070 
SS 44.15 0,050  SS 88A.5 0,045  SS 183.10 0,060  SS 2021.20 0,060  SS 2202.4 0,080  SS 230.17 0,035 
SS 44.16 0,055  SS 91.7 0,060  SS 183.11 0,070  SS 2021.22 0,050  SS 2202.5 0,060  SS 233.1 0,035 
SS 44.21 0,090  SS 92.3 0,060  SS 183.12 0,050  SS 203.8 0,090  SS 2203.4 0,090  SS 233.4 0,055 
SS 44.22 0,050  SS 92.18 0,025  SS 183.13 0,120  SS 203.11 0,055  SS 221.5 0,050  SS 234A.4 0,080 
SS 44.23 0,045  SS 101A.3 0,045  SS 183.15 0,050  SS 203.12 0,040  SS 222.2 0,050  SS 254.7 0,035 
SS 44.27 0,040  SS 115.9 0,130  SS 183.17 0,060  SS 203.15 0,040  SS 222.7 0,060  SS 254.8 0,060 
SS 44.33 0,050  SS 115.11 0,160  SS 183.20 0,050  SS 204.3 0,060  SS 222.12 0,045  SS 254.13 0,050 
SS 44.39 0,035  SS 115.13 0,070  SS 183.24 0,030  SS 204.4 0,100  SS 2221.2 0,040  SS 254.14 0,040 
SS 44.42 0,050  SS 119A.7 0,100  SS 183.25 0,040  SS 204.5 0,050  SS 2221.3 0,060  SS 254.15 0,035 
SS 44.49 0,075  SS 119A.9 0,080  SS 193.2 0,070  SS 204.13 0,030  SS 2221.9 0,040  SS 254.20 0,020 
SS 44.55 0,040  SS 119A.13 0,150  SS 193.3 0,080  SS 204.17 0,040  SS 223.4 0,090  SS 254.22 0,110 
SS 44.61 0,075  SS 119A.30 0,025  SS 193.7 0,030  SS 204.19 0,050  SS 223.7 0,070    
                
Diâmetros dos círculos de São Simão (Σ m221 = 0,064 m). 
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São Simão – Relações estratigráficas verticais (109). 
 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
                                    
          SS 037.3                  SS 037.2        
                                    
    SS 5.3   SS 5.2                             
    SS 5.3      SS 5.4                          
          SS 5.4      SS 5.6                    
          SS 5.5      SS 5.6                    
                                    
          SS 6.1      SS 6.3                    
                                    
    SS 12A.4      SS 12A.3                          
                                    
                SS 40.19      SS 40.20              
          SS 40.22      SS 40.19                    
          SS 40.22            SS 40.20              
                                    
                      SS 43.2      SS 43.1        
          SS 43.3            SS 43.2              
                SS 43.5      SS 43.2              
          SS 43.17            SS 43.15              
                                    
       SS 44.6         SS 44.4                    
       SS 44.13   SS 44.12                          
       SS 44.29   SS 44.25                          
       SS 44.33   SS 44.38                          
                   SS 44.63   SS 44.65              
                      SS 44.83      SS 44.56        
          SS 44.85                  SS 44.56        
                SS 44.91      SS 44.86              
                      SS 44.92      SS 44.56        
                      SS 44.92      SS 44.90        
          SS 44.99                  SS 44.88        
       SS 44.110                        SS 44.112     
       SS 44.113                        SS 44.112     
       SS 44.114                        SS 44.112     
       SS 44.115   SS 44.117                          
                SS 44.121      SS 44.120              
       SS 44.155   SS 44.119                          
                                    
                      SS 91.6      SS 91.5        
                                    
                      SS 92.16            SS 92.13  
                                    
                SS 119A.14            SS 119A.18        
          SS 119A.17                  SS 119A.15        
                                    
                SS 124.4      SS 124.5              
                                    
                      SS 158.14      SS 158.18        
          SS 158.15            SS 158.14              
                                    
          SS 1583.2            SS 1583.1              
                                    
          SS 168.10                  SS 168.12        
          SS 168.16      SS 168.17                    
          SS 168.23                  SS 168.22        
          SS 168.38            SS 168.40              
       SS 168.39   SS 168.38                          
       SS 168.44   SS 168.46                          
                                    
                      SS 173B.1      SS 173B.3        
                      SS 173B.2      SS 173B.3        
                      SS 173B.5      SS 173B.4        
                      SS 173B.6      SS 173B.3        
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 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
          SS 183.4            SS 183.5              
          SS 183.16      SS 183.15                    
          SS 183.29      SS 183.28                    
                                    
          SS 193.3                     SS 193.4     
                SS 193.6      SS 193.7              
                                    
          SS 195.2            SS 195.3              
       SS 195.7   SS 195.10                          
          SS 195.10                  SS 195.8        
          SS 195.10                  SS 195.11        
          SS 195.12            SS 195.13              
          SS 195.15            SS 195.14              
                                    
                      SS 200.3      SS 200.2        
                   SS 200.5   SS 200.3              
                   SS 200.5         SS 200.6        
                      SS 200.7      SS 200.6        
                                    
       SS 202.9   SS 202.10                          
                                    
    SS 2021.1   SS 2021.5                             
    SS 2021.1      SS 2021.6                          
          SS 2021.6            SS 2021.10              
       SS 2021.20   SS 2021.19                          
                                    
          SS 203.3      SS 203.2                    
       SS 203.7   SS 203.3                          
                                    
                SS 204.12      SS 204.11              
                SS 204.12      SS 204.17              
           SS 204.18            SS 204.17              
                                    
       SS 208.3   SS 208.1                          
       SS 208.3   SS 208.2                          
          SS 208.21            SS 208.22              
                                    
       SS 2081.4                     SS 2081.3        
                                    
          SS 210.3      SS 210.2                    
          SS 210.7                  SS 210.8        
          SS 210.30      SS 210.9                    
                   SS 210.15   SS 210.16              
                                    
          SS 214.12            SS 214.13              
          SS 214.15            SS 214.14              
                                    
          SS 219.1      SS 219.2                    
                SS 219.10            SS 219.8        
                SS 219.10            SS 219.9        
                                    
                SS 2201.1            SS 2201.2        
                SS 2201.1            SS 2201.3        
                                    
                SS 2202.8            SS 2202.7        
                                    
          SS 2203.4                  SS 2203.3        
       SS 2203.5   SS 2203.4                          
                                    
                SS 221.3            SS 221.7        
                SS 221.3            SS 221.8        
                                    
                SS 2221.11            SS 2221.12        
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 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
          SS 223.11      SS 221.12                    
                SS 223.12      SS 223.13              
          SS 223.16      SS 223.12                    
       SS 223.18   SS 223.11                          
                                    
       SS 226.20   SS 226.22                          
       SS 226.20         SS 226.15                    
    SS 226.25   SS 226.20                             
    SS 226.25      SS 226.22                          
    SS 226.25                  SS 226.33              
    SS 226.25      SS 226.35                          
    SS 226.25                  SS 226.38              
                                    
       SS 230.9   SS 230.12                          
                                    
          SS 234A.4                  SS 234A.5        
                                    
       SS 254.19   SS 254.22                          
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ALAGADOURO
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O arqueossítio do Alagadouro localiza-se na margem esquerda do 

Tejo, ao longo de cerca de 1 km, sensivelmente entre Vale do Muchacho 

e a ribeira da Lomba da Barca, a cerca de 500 m para sudeste do vértice 

geodésico Perais. No sector inicial o rio corre no sentido nascente-poente, 

inflectindo depois para sudoeste. 

O local referido integra a freguesia de Montalvão e o concelho de 

Nisa. As coordenadas geodésicas, aproximadas, de dois pontos extremos 

da estação de arte rupestre são: 39º39’35’’ de latitude norte e 7º34’02’’ de 

longitude oeste de Greenwich, a montante, e 39º39’30’’ de latitude norte 

e 7º34’43’’ de longitude oeste de Greenwich, a jusante.  

Foram estudadas as seguintes superfícies decoradas, a partir de 

moldes de látex ou de diapositivos: 4A, 14, 15, 16, 28D, 33, 36, 361, 362, 

36C, 38, 381, 39A, 39B, 42, 43, 45, 49, 52, 55, 57, 571, 60, 60B, 62, 64, 

643, 70, 71, 72. 

O código utilizado na marcação da informação recolhida 

circunscreve-se às duas iniciais do topónimo pelo que o arqueossítio é 

conhecido (AL). 
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◄ Alagadouro. Vista dos painéis a montante. ◄ Alagadouro. Blocos contendo superfícies 
decoradas. 

◄ Alagadouro. Aspecto da bancada rochosa. ◄ Alagadouro. Rara superfície vertical 
gravada. 

◄ Alagadouro. Aspecto da zona central, vista 
de montante. 
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ALAGADOURO 4A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (20º), mostrando contorno 

trapezoidal, definida por fracturas e atravessada por fissuras, tanto 

longitudinais como transversais. Mede 0,790 m de comprimento e 0,480 

m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
AL 4A.1 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua e 
profunda. Mede 0,095 m de diâmetro. 

AL 4A.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,120 m 
de diâmetro. 

AL 4A.3 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, algo descontínuos. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

AL 4A.4 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha algo descontínua. Mede 
0,080 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 4A.5 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,060 m de diâmetro. 

AL 4A.6 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Foi sobreposta por oval     
(AL 4A.7). Mede 0,060 m de comprimento. 

AL 4A.7 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe linha (AL 4A.6). Mede 0,130 m por 0,090 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

AL 4A.8 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 4A.9 – Mancha. Conjunto de negativos, mostrando contorno 
oval e grandes dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

AL 4A.10 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos, alguns oblongos, do 
tipo bago de arroz. Sobrepõe esboço de círculo (AL 4A.12). Mede    
0,070 m de comprimento. 

AL 4A.11 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 4A.12 – Círculo. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, mas descontínuos. Foi 
sobreposto por linha (AL 4A.10). Mede 0,080 m de diâmetro. 

AL 4A.13 – Círculo contendo ponto central. Apresenta picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
quase contínua. Mede 0,075 m de diâmetro. 

AL 4A.14 – Círculo. Esboço, executado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

AL 4A.15 – Círculo contendo ponto central. Apresenta negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,090 m de diâmetro. 

AL 4A.16 – Círculo. Esboço, constituído por picotados de 
contorno circular ou oval, com médias dimensões, mas muito 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 4A.17 – Disco. Mancha circular de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

AL 4A.18 – Mancha. Núcleo de negativos, possuindo contorno 
oval e grandes dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

Comentário. Esta superfície oferece círculo contendo ponto 

central, esboço de círculo e disco, que podem remontar ao período 

atlântico da arte do Tejo. Todavia, a restante iconografia deve repartir-se 

por três momentos do período dos círculos e linhas (VI-A, VI-B e VI-C), 

dadas algumas sobreposições observadas e a presença de imagens ou 

manchas elaboradas com negativos possuindo contorno oval e grandes 

dimensões, aspectos que muito caracterizam a etapa final da arte tagana. 

Assim, deve integrar aquela primeira etapa círculo contendo ponto 
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central e círculo simples. À segunda pertencerão duas ovais e círculo, 

ambos com gravação contínua e profunda. Por fim, executaram-se 

esboços, figuras e manchas, possuindo negativos de grandes dimensões, 

alguns dos quais com contorno oval, muito oblongo, típico da utilização 

de artefactos metálicos, muito resistentes, designadamente de ferro 

 

 P V P VI-A P VI-B P VI-C P ? total 
círculos 1 1 1 2 1 6 
círc. cont. ponto central 1 1 - - - 2 
ovais - - 2 1 - 3 
disco 1 - - - - 1 
linhas rectas - - 1 1  2 
manchas - - - 2 2 4 
Total 3 2 4 6 3 18 

Síntese iconográfica da rocha 4A do Alagadouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ Rocha AL 4A. 
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ALAGADOURO 14 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (15º), com forma 

rectangular, definido por fractura e por fissuras, que também a 

atravessam no sentido transversal. Mede 0,480 m de comprimento e 

0,330 m de largura máxima, na zona mesial. 

Catálogo. 
AL 14.1 – Círculo. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 

circular ou oval e médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Encontra-se ligado a linha dorsal de zoomorfo fantástico     
(AL 14.4), que passou a integrar. Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 14.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Sobrepõe 
zoomorfo fantástico (AL 14.4). Mede 0,250 m de diâmetro. 

AL 14.3 – Círculo. Mostra negativos, possuindo contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha algo difusa. 
Mede 0,045 m de diâmetro. 

AL 14.4 – Zoomorfo fantástico. Trata-se de conceptualização, 
algo disforme, de quadrúpede, cuja armação indicaria tratar-se de 
caprino. Foi representado de pé, em corrida, dirigido para o lado 
esquerdo do observador. Mostra cabeça de reduzidas dimensões, 
lembrando colubrídeo, onde assenta alta armação com duas hastes que se 
tocam nas extremidades. A linha cérvico-dorsal, incompleta, em ambas 
extremidades, integra círculo pré-existente (AL 14.1) e oferece forma 
convexa. A linha ventral é igualmente convexa. Existe sugestão de cauda. 
Ambos pares de membros são lineares e curtos, paralelos dois a dois e 
oblíquos em relação ao corpo. Foi gravado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas por vezes contínuas, largas e profundas. Integra 
círculo (AL 14.1) e foi sobreposto por mancha (AL 14.2). Mede 0,445 m 
de comprimento e 0,220 m de altura, no corpo. 

AL 14.5 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, com 
contorno oval e de grandes dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

Comentário. Além dos dois círculos, por certo tardios, o 
zoomorfo fantástico deve corresponder à última grande etapa de 
gravação da arte do Vale do Tejo. 

 

 

 

 

 

  

▼ Rocha AL 14. 
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ALAGADOURO 15 
 

Suporte. Superfície horizontal (4º), mostrando perímetro 

rectangular delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. 

Mede 0,660 m de comprimento e 0,360 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
AL 15.1 – Circulo. Esboço elaborado a partir de levantamentos, 

com contorno oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

AL 15.2 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

AL 15.3 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados com 
negativos, de contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. O interior encontra-se 
preenchido por mancha de picotados (AL 15.4). Medem 0,150 m e   
0,210 m de diâmetro. 

AL 15.4 – Mancha. Núcleo de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Ocupa o interior dos 
círculos acima referidos (SS 15.3). Mede 0,120 m de diâmetro. 

AL 15.5 – Oval. Envolve os dois círculos concêntricos (AL 15.3) 
e foi gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, enformando linha descontínua. Mede 0,300 m por 
0,260 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 15.6 – Mancha. Conjunto de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

Comentário. Os dois círculos concêntricos devem integrar o 

período atlântico, enquanto as manchas com picotados de grandes 

dimensões são mais tardias, muito possivelmente do período terminal da 

arte tagana. 

 

 

 

 

▼ Rocha AL 15. 

234 



 

 

ALAGADOURO 16 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (8º), de forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede 

0,600 m de comprimento e 0,340 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
AL 16.1 Zoomorfo fantástico. Oferece corpo de forma ovalada, 

armação de bovino, vista de cima, dois pares de membros lineares, os 
dianteiros paralelos entre si e os ulteriores dispostos em forma de V 
invertido, tal como dupla cauda, longa, igualmente formando ângulo 
agudo. Foi gravado a partir de levantamentos, com contorno oval, de 
grandes dimensões, constituindo linhas contínuas e preenchendo o 
interior do corpo. Mede 0,550 m de comprimento e 0,240 m de altura 
máxima, no corpo. 

AL 16.2 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval e de médias a grandes dimensões. Encontra-se entre os membros 
dianteiros e ulteriores de animal fantástico (AL 16.1). Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

AL 16.3 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

AL 16.4 – Mancha. Grupo de negativos, oferecendo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Esta é uma das poucas representações zoomórficas, 

classificadas como animais híbridos ou fantásticos, que não reutiliza 

imagens pré-existentes. 

Deve ser atribuído à fase final de gravação de arte do Vale do 

Tejo (período dos círculos e linhas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼ Rocha AL 16. 
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ALAGADOURO 28D 
 

Suporte. Pequena superfície sub-horizontal (9º), com forma 

rectangular, delimitada por duas grandes fracturas e mostrando algumas 

fissuras. Mede 0,260 m de comprimento e 0,140 m de largura. 

Catálogo. 
AL 28D.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 

mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

AL 28D.2 – Canídeo. Encontra-se figurado de pé e dirigido para 
o lado esquerdo do observador. A cabeça, com contorno trapezoidal, está 
erguida e no seu topo observam-se as duas orelhas. O corpo oferece 
forma oval alongada, estando preenchido por picotagem. Foram 
representados os dois pares de membros, rectilíneos, estando os 
dianteiros perpendiculares ao corpo e os traseiros algo oblíquos. A cauda 
é longa e está levantada, um pouco acima da horizontal. Foi figurado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
pequenas a médias, formando linhas contínuas e manchas que preenchem 
a cabeça e o corpo, muito patinados. Mede 0,165 m de comprimento e 
0,090 m de altura máxima, na cabeça. 

AL 28D.3 – Mancha. Grupo de levantamentos possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

Comentário. A figura zoomórfica integra claramente o estilo 

estilizado dinâmico, encontrando-se rodeada por manchas de picotados, 

aspecto que ocorre em muitas outras rochas do Vale do Tejo. Estes 

picotados são ulteriores àquela e devem ter sido executados ao longo dos 

tempos, no âmbito de actividades sócio-religiosas.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

► Rocha AL 28D. 
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ALAGADOURO 33 
 

Suporte. Sector de superfície oblíqua (36º), com forma 

rectangular, delimitado por fracturas profundas e percorrido por fissuras 

transversais. Mede 0,390 m de comprimento e 0,280 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
AL 33.1 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça de 

forma subcircular, pescoço alto, corpo linear, na continuação daquele e 
sexo longo. Ambos pares de membros são semicirculares. Foi gravado a 
partir de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. Mede  
0,345 m de comprimento e 0,125 m de largura máxima, nas pernas. 

Comentário. A figura anteriormente descrita constitui um dos 

maiores antropomorfos esquemáticos do Vale do Tejo. Os seus membros, 

de forma semicircular, encontram afinidades com as sínteses 

antropomórficas constituídas por arco de círculo e barra central. 

 
 

 

  ► Rocha AL 33. 
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ALAGADOURO 36 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (6º), de forma 

rectangular, delimitado por profundas fracturas e atravessado por veios 

de quartzo transversais. Mede 0,400 m de comprimento e 0,180 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
AL 36.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 

ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro.  
AL 36.2 – Dois círculos concêntricos. Apresentam levantamen-

tos, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, enformando linhas descontínuas. Os círculos medem 0,025 m 
e 0,050 m de diâmetro. 

AL 36.3 – Caprino. Trata-se da representação de bode, de pé, 
dirigido para o lado esquerdo do observador. A armação foi figurada de 
frente, a cabeça e o corpo de perfil e ambos pares de membros em 
perspectiva. A armação é longa e contra curvada, conforme é 
característico da cabra montês ibérica (Capra pyrenaica hispânica), a 
cabeça oferece perfil triangular, o pescoço é longo e largo. O corpo, 
comprido, assenta em quatro membros lineares, paralelos dois a dois, 
encontrando-se os dianteiros perpendiculares ao corpo e os ulteriores a 
ele oblíquos, ajudando a simular movimento. Contrariamente ao que 
acontece nesta espécie, o exemplar em apreço mostra longa cauda, que 
bem pode corresponder a adição posterior. Foi figurado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, enformando linhas descontínuas e mancha que cobre o corpo. 
Mede 0,170 m de comprimento e 0,085 m de altura, na cabeça. 

AL 36.4 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,090 m de diâmetro. 

 

 

Comentário. A figura mais recuada deste suporte corresponde ao 

bode, em perspectiva e simulando movimento, classificável no período 

estilizado dinâmico. Os dois círculos concêntricos devem ser atribuídos 

ao período atlântico, da arte tagana. 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

▼ Rocha AL 36.
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ALAGADOURO 361 
 

Suporte. Sector de rocha sub-horizontal, com perímetro 

rectangular, situado perto de bordo e atravessado por fissuras oblíquas. 

Mede 0,400 m de comprimento e 0,350 m de largura. 

Catálogo. 
AL 361.1 – Cervídeo. Trata-se apenas de representação da cabeça 

de veado macho, alongada e figurada de perfil, dirigida para o lado 
esquerdo do observador, com o arranque do pescoço, e encimada por 
armação. Esta encontra-se em perspectiva semi-torcida, mostrando forma 
ovalada e terminando, cada uma das hastes, em dois galhos. Foi gravado 
com negativos possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, constituindo linhas e manchas contínuas. Mede   
0,100 m de altura. 

AL 361.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
nuvem que envolve o prótomo de cervídeo acima descrito (AL 36.1). 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

Comentário. A cabeça de veado encontra-se a 0,150 m do bordo 

do suporte, repetindo localização que também se observa em outras 

pequenas figuras zoomórficas do período estilizado dinâmico. 

Esta imagem pode corresponder à representação da parte pelo 

todo ou ao “nascimento” do animal, pelo que foi cuidadosamente 

gravada e terminada, conforme chegou até nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ► Rocha AL 361. 
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ALAGADOURO 362 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com perímetro 

rectangular, delimitado por fracturas e atravessado por fissuras e veios de 

quartzo oblíquos. Mede 0,350 m de comprimento e 0,300 m de largura. 

Catálogo. 
AL 362.1 – Caprino. Encontra-se figurado de pé e em corrida, 

dirigido para o lado esquerdo do observador. A cabeça e o corpo foram 
representados de perfil, enquanto a armação e ambos pares de membros 
estão em perspectiva. A cabeça oferece perfil trapezoidal, mostra 
armação curta e assenta em pescoço longo e largo. O corpo tem a linha 
cérvico-dorsal ligeiramente ondulada e a ventral moderadamente 
convexa. A cauda, levantada, é curta. Os membros são lineares e 
paralelos dois a dois, estando os dianteiros lançados para diante, oblíquos 
ao corpo e os ulteriores dirigidos para trás e, portanto, também oblíquos 
em relação ao corpo. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas 
quase contínuas e manchas, que preenchem a cabeça e o corpo. Mede 
0,110 m de comprimento e 0,065 m de altura, na cabeça. 

AL 362.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno oval e médias a grandes dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

AL 362.3 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

Comentário. O caprino acima descrito constitui excelente 

exemplo da arte do período estilizado dinâmico do Vale do Tejo, tendo 

sido cuidadosamente gravado, a partir de picotagem indirecta, mostrando 

negativos de pequenas dimensões, assemelhando-se a minuciosa pintura. 

Encontra-se muitíssimo patinado e os negativos, de grandes dimensões, 

que constituem mancha, são ulteriores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
▼ Rocha AL 362. 
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ALAGADOURO 36C 
 

Suporte. Superfície oblíqua (28º), com perímetro rectangular, 

delimitada por fracturas. Mede 0,200 m de comprimento e 0,150 m de 

altura. 

Catálogo. 
AL 36C.1 – Báculo. Apresenta a extremidade curva voltada para 

o lado esquerdo do observador. Foi representado através de negativos, 
com contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha 
larga e contínua. Mede 0,100 m de altura. 

AL 36C.2 – Mancha. Núcleo de picotados muito dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Envolve a figura antes descrita (AL 36C.1). Mede 0,150 m de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALAGADOURO 38 
 

Suporte. Zona de superfície sub-horizontal (18º), com perímetro 

trapezoidal, delimitada por fracturas. Mede 0,400 m de comprimento e 

0,250 m de largura máxima. 

Catálogo. 
AL 38.1 – Colubrídeo. Apresenta três curvas e foi gravado a 

partir de negativos possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias e formando linha contínua, embora muito desgastada. Encontra-
se associado a figura congénere (AL 38.2). Mede 0,260 m de 
comprimento. 

AL 38.2 – Colubrídeo. Mostra três curvas e encontra-se 
representado através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linha contínua e muito patinada. Deve 
associar-se à figura anteriormente descrita (AL 38.1). Mede 0,320 m de 
comprimento. 

AL 38.3 – Mancha. Nuvem de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e pequenas ou médias dimensões. Mede    
0,220 m de diâmetro. 
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ALAGADOURO 381 
 

Suporte. Rocha horizontal (15º), possuindo contorno trapezoidal, 

subdividida por larga fractura longitudinal. Mede 0,630 m de 

comprimento e 0,360 m de largura máxima. 

Catálogo. 
AL 381.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 

contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

AL 3812 – Caprino. Mostra a cabeça voltada para o lado esquerdo 
do observador, com perfil triangular e desenvolvida armação em forma 
de V. O pescoço é longo e o corpo disforme, subcircular, assente em 
quatro pequeníssimos membros. Tanto a técnica de execução como a 
morfologia, desta representação, indicam que ela foi gravada em dois 
momentos distintos; primeiramente a cabeça e o pescoço, como que 
saindo de longa fractura e, mais tarde, o corpo e os membros, 
enformando zoomorfo fantástico (AL 381.3). A cabeça e o pescoço foram 
figurados através de negativos, com contorno circular e de pequenas 
dimensões, formando linhas contínuas, muito patinadas. O corpo e os 
membros oferecem picotados com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas nem sempre contínuas e algo 
difusas. Mede 0,100 m de comprimento e 0,075 m de altura máxima, na 
armação. 

AL 381.3 – Zoomorfo fantástico. Reutiliza cabeça e pescoço de 
caprino (AL 381.2), mostrando corpo subcircular e dois pares de 
pequenos membros, lineares e dispostos em forma de V invertido. Foi 
gravado através de levantamentos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas, nem sempre contínuas e algo 
difusas. Mede 0,300 m de comprimento e 0,190 m de altura, na cabeça. 

AL 381. 4 – Círculo. Trata-se de esboço, executado com negativos 
de contorno circular e de pequenas dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

▲ Rocha AL 38. 
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AL 381.5 – Linha recta. Disposta longitudinalmente, encontra-se 
formada por negativos com contorno oval e de grandes dimensões, 
embora algo descontínuos. Mede 0,160 m de comprimento. 

AL 381.6 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

AL 381.7 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
mostra negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade.  

Comentário. A estranha figura zoomórfica patente nesta rocha 

corresponde, conforme referimos, a composição gravada em dois 

momentos distintos. O primeiro, em que foi representada a cabeça, pode 

integrar o período III da arte do Vale do Tejo, enquanto o segundo deve 

ser atribuído à fase terminal daquela (período VI), com paralelos em 

outros animais híbridos ou fantásticos, nomeadamente nas rochas 14 e 16 

deste mesmo arqueossítio ou nas estações de São Simão e do Cachão do 

Algarve. 
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ALAGADOURO 39A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, apresentando contorno sub-

trapezoidal, interrompida por fissura transversal e por outras 

longitudinais. Mede 0,480 m de altura e 0, 375 m de largura máxima, na 

área mesial. 

Catálogo. 
AL 39A.1 – Antropomorfo. Esquemático, oferece, pelo menos, 

dois momentos distintos de gravação, ambos com negativos de contorno 
circular ou oval e de dimensões pequenas a médias, formando linhas 
contínuas. Ao primeiro de tais momentos corresponde o corpo rectilíneo, 
a pequena cabeça e o sexo, ambos na continuação daquele, os braços 
erguidos na horizontal, perpendiculares ao corpo e os membros 
inferiores, dobrados em ângulo recto. No segundo momento foi gravada a 
cabeça circular (AL 39A.4), passando a anterior a desempenhar a função 
de pescoço, e artefacto que a figura agarra com a mão direita, que 
interpretamos como pequeno arco (AL 39A.2). Encontra-se envolvido 
por mancha de picotados dispersos (AL 39A.3). Mede 0,265 m de altura 
e 0,140 m de largura, nos braços. 

AL 39A.2 – Arco. Mostra a parte central recta e ambas 
extremidades ligeiramente encurvadas. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo 
linha contínua. Mede 0,100 m de altura. 

AL 39A.3 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Envolve a figura 
antropomórfica anteriormente descrita (AL 39A.1). Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

AL 39A.4 – Círculo. Associou-se a antropomorfo esquemático e 
ao qual se sobrepõe (AL 39A.1), representando uma nova cabeça. Foi 
gravado com levantamentos, de contorno circular ou oval, de pequenas a 
médias dimensões, constituindo linha contínua. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

Comentário. A adição de cabeças de contorno circular, a 

antropomorfos pré-existentes regista-se igualmente, pelo menos, nas 

rochas 72 do Cachão do Algarve, 175 de Fratel e 8 da Lomba da Barca. 

O valor simbólico desta transformação pode prender-se com o facto de se 

querer representação mais realista de cabeça ou ela passar a ter 

significado solar, como sugerem os antropomorfos heliocéfalos (Fratel). 

Também a adição de círculos a zoomorfos pré-existentes é recorrente na 

arte do Vale do Tejo. 

 

 

 

 

 

244 



 

 

 

 
 

  

◄ Rocha AL 39A.

245



 

 

ALAGADOURO 39B 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (10º), com perímetro 

poligonal, delimitado por fracturas e fissuras, mostrando ainda fissuras e 

veios de quartzo longitudinais. Mede 0,400 m de comprimento e 0,280 m 

de largura máxima. 

Catálogo 
AL 39B.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 

contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

AL 39B.2 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,120 m 
de diâmetro. 

AL 39B.3 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo linear, 
cabeça e longo sexo na continuação daquele, tal como dois pares de 
membros horizontais. Em torno da cabeça apresenta dois semicírculos 
concêntricos, talvez constituindo adereços. Observa-se, em um dos lados 
do corpo, um ponto, maior que os restantes que rodeiam esta figura. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linhas quase contínuas e profundas. Foi 
sobreposto por círculo (AL 39B.4) Mede 0,100 m de altura e 0,075 m de 
largura, nos braços. 

AL 39B.4 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe antropomorfo (AL 39B.3). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

AL 39B.5 – Mancha. Denso conjunto de levantamentos, 
mostrando contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. Conhecem-se, na arte do Vale do Tejo, outros 

antropomorfos com a cabeça rodeada pelo que pode corresponder a 

adereço, com forma subcircular, embora sem duplicidade de 

semicírculos. Também não são raros os antropomorfos associados a 

círculos, tal como se julga acontecer no caso em apreço. 

Julgamos que as manchas de picotados dispersos que envolvem 

as duas imagens detectadas neste suporte, se devem, de facto, à presença 

daqueles, sugerindo energia que eles são capazes de gerarem. 
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ALAGADOURO 42 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (6º), com perímetro 

poligonal, delimitado por fractura profunda e atravessado por fissuras e 

veios de quartzo, oblíquos. Mede 0,420 m de comprimento e 0,280 m de 

largura média, na área mesial. 

Catálogo 
AL 42.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, contendo 

contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

AL 42.2 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Mede 0,200 m de comprimento e     
0,090 m de largura máxima. 

AL 42.3 – Colubrídeo. Oferece três curvas e zona mais larga, 
correspondendo à cabeça. Foi gravado a partir de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias, constituindo linha 
contínua e profunda. Mede 0,210 m de comprimento. 

AL 42.4 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, enformando linha algo 
descontínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

AL 42.5 – Oval. Esboço, produzido através de picotados, 
mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m 
por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 42.6 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

Comentário. É possível que o colubrídeo e o círculo se 

encontrassem associados, conforme acontece com outras rochas do Vale 

do Tejo. 

Importa registar a enorme quantidade de levantamentos, mais ou 

menos dispersos, constituindo manchas, em torno das imagens acima 

referidas. 
► Rocha AL 39B. 
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ALAGADOURO 43 
 

Suporte. Superfície horizontal (2º), com forma sub-rectangular, 

definida por profundas fracturas longitudinais, onde se observam 

numerosas fissuras, tanto com a orientação indicada como transversais. 

Mede 1,200 m de altura e 0,475 m de largura na área mesial. 

Catálogo 
AL 43.1 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 

dispersos, com contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a 
médias. Mede 0,150 m de comprimento por 0,100 m de largura. 

AL 43.2 – Oval. Trata-se de esboço, gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, não 
constituindo linha contínua. Mede 0,050 m por 0,025 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

AL 43.3 – Ziguezague. Esboço, disposto horizontalmente, 
possuindo três ângulos. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, não constituindo linha contínua. Mede 
0,080 m de comprimento. 

AL 43.4 – Disco. Definido através de picotados, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias a grandes, integrando zonas de 
diferentes densidades. Mede 0,190 m de diâmetro. 

AL 43.5 – Linha recta. Representada através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,025 m de comprimento. 

AL 43.6 – Oval. Esboço, figurado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,045 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 43.7 – Caprino. Representado de pé, voltado para o lado 
esquerdo do observador, a cabeça foi amputada devido a fractura do 
bordo do suporte, conservando-se a extremidade das orelhas. Tanto a 
linha cérvico-dorsal como a ventral são quase rectas e foram figurados 
ambos pares de membros, algo arqueados e oblíquos em relação ao eixo 
do corpo. No interior do corpo observam-se picotados, mostrando maior 

 
 

  



 

 

densidade nos quartos traseiros. Foi figurado a partir de levantamentos 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas, ou manchas de 
diferentes densidades. Mede 0,300 m de comprimento e 0,230 m de 
altura na cabeça. 

AL 43.8 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,300 m de diâmetro. 

AL 43.9 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

AL 43.10 – Círculo. Trata-se de esboço figurado através de 
negativos com contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, 
constituindo linha em parte descontínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

Comentário. A figuração zoomórfica deve integrar o período 

subnaturalista evolucionado da arte do Vale do Tejo, encontrando-se, ao 

que parece, isolada. Todavia, é possível que o grande disco picotado lhe 

tenha sido associado, em data muito ulterior. 

 ► Rocha AL 43.
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ALAGADOURO 45 
 

Suporte. Superfície horizontal, com perímetro trapezoidal, 

delimitada por duas fracturas longitudinais, atravessada por fissuras com 

aquela mesma orientação. Mede 0,330 m de comprimento por 0,280 m 

de largura.  

Catálogo 
AL 45.1 – Cervídeo. Representação de veado fêmea, com a 

cabeça voltada para o lado direito do observador. Esta apresenta contorno 
trapezoidal, orelhas em perspectiva, corpo ovalado, de perfil, com a linha 
cérvico-dorsal e a ventral convexas, a última daquelas mais acusada na 
metade traseira, simulando perspectiva. Possui dois pares de membros, 
ambos dispostos em forma de V invertido e inclinados em relação ao 
corpo. A cabeça encontra-se preenchida por picotados, observando-se 
esboço de linha ventral dupla, tal como linha que marca o arranque do 
pescoço. A cauda é curta. Foi envolvido por mancha de levantamentos 
dispersos (AL 45.2). Mostra picotados com contorno circular ou oval, de 
médias a grandes dimensões, formando linhas contínuas e largas. Mede 
0,295 m de comprimento e 0,135 m de altura máxima, nos quartos 
traseiros. 

AL 45.2 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de pequenas a médias dimensões. Envolve a figura 
anteriormente descrita (AL 45.1). Mede 0,300 m de diâmetro. 

Comentário. A representação zoomórfica acima descrita integra 

o período subnaturalista evolucionado da arte do Vale do Tejo, mantendo 

estreitas afinidades com a figuração de rocha situada próxima (AL 43.7). 
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ALAGADOURO 49 
 

Suporte. Sector de superfície horizontal, com contorno 

trapezoidal, delimitado por fracturas e atravessado por fissuras oblíquas. 

Mede 0,350 m de comprimento e 0,150 m de largura. 

Catálogo. 
AL 49.1 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

AL 49.2 – Barra. Oferece levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,050 m de comprimento. 

AL 49.3 – Barra. Mostra negativos contínuos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias a grandes dimensões. Mede 0,055 m 
de comprimento. 

AL 49.4 – Barra. Apresenta picotados contínuos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

AL 49.5 – Barra. Foi gravada a partir de picotados contínuos, 
com contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 
0,045 m de comprimento. 

AL 49.6 – Barra. Possui levantamentos contínuos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

AL 49.7 – Formado através de negativos contínuos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Foi sobreposta 
por linha (AL 49.8). Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 49.8 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Sobrepõe barra (AL 49.7). Mede 
0,040 m de comprimento. 

AL 49.9 – Círculo. Esboço, oferece picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Sobrepõe duas barras (AL 49.7 e 
AL 49.8). Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. A série de seis barras verticais, aproveita ligeiro 

relevo natural do suporte, encontra-se muito patinada, tendo sido 

sobreposta por linha e por esboço de círculo. 

Devemos integrar aqueles motivos lineares no período meridional  

da arte do Tejo, sendo o esboço circular bem mais tardio, talvez do 

período dos círculos e linhas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

▼ Rocha AL 49. 

252 



 

 

ALAGADOURO 52 
 

Suporte. Superfície horizontal (5º), com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por diversas fissuras 

oblíquas. Mede 0,830 m de comprimento e 0,520 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo. 
AL 52.1 – Mancha. Apresenta levantamentos, com contorno oval 

e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
AL 52.2 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 

oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Foi sobreposto por oval (AL 52.3). Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 52.3 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe círculo (AL 52.2). Mede 0,220 m por 0,170 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

AL 52.4 – Mancha. Observa-se no interior da oval anteriormente 
descrita (AL 52.3), sendo formada por levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,170 m de 
diâmetro. 

AL 52.5 – Linha recta. Une a oval (AL 52.6). Possui negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 
0,085 m de comprimento. 

AL 52.6 – Oval. Apresenta os topos algo apontados e foi gravada 
a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda, embora 
interrompida por fractura. A ela liga-se linha recta (AL 52.5), talvez 
querendo ajudar a figurar imagem muito vagamente zoomórfica, mas 
semelhante a outras detectadas no Vale do Tejo. Mede 0,220 m por   
0,150 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 52.7 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
representada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 

médias e grandes dimensões. Mede 0,065 m por 0,040 m, segundo dois 
eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

AL 52.8 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,085 m de comprimento. 

AL 52.9 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

AL 52.10 – Colubrídeo. Apresenta quatro curvas e foi figurado a 
partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, enformando linha contínua. Mede 0,105 m de comprimento. 

AL 52.11 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,170 m de 
comprimento. 
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AL 52.12 – Oval. Algo irregular, foi executada através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. A ela encontra-se ligada 
pequena linha recta (AL 52.13). Mede 0,205 m por 0,170 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

AL 52.13 – Linha recta. Sucessão de picotados, algo 
descontínuos, mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. 
Liga-se a oval (AL 52.12). Mede 0,050 m de comprimento, 

AL 52.14 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

Comentário. Neste painel dominam as três grandes ovais, duas 

delas talvez zoomorfizadas através da associação de linhas rectas, 

figurando caudas, de seres conceptualizados e com paralelos em 

ocorrências semelhantes, por vezes mostrando cabeça e membros. Trata-

se de imagens pertencentes ao segmento terminal da arte do Vale do Tejo 

(período dos círculos e linhas), correspondendo à Idade do Bronze Final 

ou, quiçá, já à Idade do Ferro, que reutilizam, em alguns casos, outras 

algo anteriores. 

Também, o pequeno colubrídeo deve integrar o período acima 

mencionado. 
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ALAGADOURO 55 
 

Suporte. Sector de superfície oblíqua (23º), com perímetro 

trapezoidal, delimitado por fracturas transversais e por fissuras 

longitudinais. Mede 0,170 m de comprimento e 0,100 m de largura. 

Catálogo. 
AL 55.1 – Antropomorfo. Representação esquemática, do tipo 

arboriforme, apresenta cabeça de forma subcircular, tronco linear e 
quatro pares de membros horizontais, dispostos perpendicularmente ao 
corpo. Foi gravado a partir de levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, com pequenas dimensões, formando linhas largas e algo 
difusas. Mede 0,105 m de altura e 0,080 m de largura, nos braços. 

Comentário. Os antropomorfos esquemáticos, providos de mais 

de dois pares de membros não são muito comuns na arte do Vale do Tejo, 

embora também surjam na arte megalítica e, sobretudo, nas pinturas dos 

abrigos com arte esquemática.  

Representação afim, e também isolada, encontra-se na rocha 57 

deste mesmo arqueossítio. 
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ALAGADOURO 57 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (7º), com perímetro 

rectangular, delimitado por fissuras longitudinais, medindo 0,220 m de 

comprimento e 0,160 m de largura. 

Catálogo. 
AL 57.1 – Círculo. Esboço, mostra levantamentos com contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linha descontínua e 
difusa. Mede 0,040 m de diâmetro. 

AL 57.2 – Antropomorfo. Figuração esquemática do tipo 
arboriforme, apresenta pequena cabeça circular, tronco linear e quatro 
pares de membros rectos, perpendiculares àquele e o sexo. Foi gravado a 
partir de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas algo descontínuas e difusas. Mede     
0,110 m de altura e 0,080 m de largura, nos braços. 

Comentário. É possível que o círculo se encontre associado ao 

antropomorfo, conforme acontece em muitas outras superfícies do Vale 

do Tejo. 
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ALAGADOURO 571 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (7º), com perímetro 

rectangular, delimitado por fracturas e atravessado por diversas fissuras 

longitudinais. Mede 0,370 m de comprimento e 0,200 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
AL 571.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,130 m de diâmetro. 

AL 571.2 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo linear, 
cabeça destacada e três pares de membros arqueados, sugerindo três phis 
geminados. Foi gravado a partir de levantamentos possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas contínuas, 
largas e profundas. Mede 0,205 m de altura e 0,105 m de largura 
máxima, na área mesial.  

 

 

Comentário. Apesar de se conhecerem, na arte do Vale do Tejo, 

antropomorfos com mais de dois pares de membros, o acima referido é o 

único que mostra aqueles de tal modo fechados e unidos que aparenta a 

forma de cacho. Os paralelos com pinturas rupestres de abrigos da 

Andaluzia são evidentes, tal como as suas afinidades com antropomorfos 

em forma de phi. 
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ALAGADOURO 60 
 

Suporte. Rara superfície vertical (90º) decorada, com forma sub-

rectangular, correspondendo a face voltada para o leito do Tejo, 

integrando grande afloramento rochoso. A zona com iconografia mede 

1,000 m de comprimento e 0,550 m de altura. 

Catálogo. 
AL 60.1 – Antropomorfo. Com estilo semi-naturalista, foi 

figurado de pé e apresenta a cabeça com perímetro circular, corpo 
possuindo volumetria, braços semierguidos e pernas afastadas em forma 
de V invertido. Foi gravado através de picotagem indirecta, com 
negativos de contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a 
médias. Mede 0,115 m de altura e 0,060 m de largura nos braços. 

AL 60.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos com contorno 
circular ou oval  e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

AL 60.3 – Semicírculo. Trata-se de esboço, realizado com 
picotados de contorno circular e de pequenas dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

AL 60.4 – Círculo. Corresponde a esboço, gravado através de 
negativos de contorno circular ou oval, com médias dimensões, não 
constituindo linha contínua. Mede 0,025 m de diâmetro. 

AL 60.5 – Semicírculo. Esboço gravado com picotados de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, não formando linha 
contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

AL 60.6 – Cervídeo. Foi figurado de pé, voltado para o lado 
esquerdo do observador. A cabeça, de perfil, oferece contorno 
trapezoidal, com armação oval, ramificada, assentando em pescoço longo 
e largo, encontrando-se preenchido por picotagem. O corpo é ovalado e 
os dois pares de membros estão apenas esboçados. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias, 
muito patinados, formando linhas nem sempre contínuas. É possível que 
tenha sido gravado em dois momentos distintos. Mede 0,225 m de 
comprimento e 0,225 de altura máxima, na cabeça. 

AL 60.7 – Cervídeo. Encontra-se representado de pé com a 
cabeça e o corpo de perfil. A armação, tal como ambos pares de membros 
estão em perspectiva. A cabeça oferece contorno trapezoidal, assenta em 
pescoço longo e a armação é muito desenvolvida. A linha cérvico-dorsal 
é ligeiramente côncava e a ventral convexa. Os membros dianteiros são 
lineares arqueados e paralelos, encontrando-se dispostos obliquamente 
em relação ao corpo, enquanto os traseiros são verticais àquele. A cauda, 
curta, está figurada. Tanto a cabeça como a totalidade do interior do 
corpo foram preenchidos por picotagem. Mostra negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, muito patinados e formando 
linhas e manchas contínuas. Mede 0,255 m de comprimento e 0,215 m de 
altura máxima, na cabeça. 

AL 60.8 – Serpentiforme. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,120 m de 
comprimento. 

AL 60.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

Comentário. O antropomorfo e os dois zoomorfos constituem 

cena, em que o primeiro, possível caçador, observa os dois cervídeos, 

talvez escondido pelas numerosas fissuras verticais que os separam. Os 

dois cervídeos podem representar casal, dado o dimorfismo observado, 

nomeadamente o corpo arredondado de um deles. Todavia, este parece 

ter sido gravado em dois momentos, pertencendo ao primeiro apenas a 

cabeça com alta armação e o pescoço longo, estando tudo preenchido por 

picotagem. Este prótomo de macho, devido à característica armação e 

dado que as fêmeas as não possuem, estaria associado ao segundo 

cervídeo. Num momento ulterior, foi adossado à cabeça o corpo 

arredondado, tendo-se então, muito possivelmente, querido representar 

fêmea. 

As figuras referidas devem integrar o período III da nossa 

proposta de evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo. Os 

pequenos semicírculos e o círculo são ulteriores àquele momento. 
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▲ Rocha AL 60. Vista geral. 

◄ Rocha AL 60. Pormenor dos dois cervídeos. 
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◄ Rocha AL 60. 
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ALAGADOURO 60B 
 

Suporte. Sector de rocha horizontal (4º) e com forma rectangular, 

delimitado por fissuras. Mede 0,420 m de comprimento e 0,280 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
AL 60B.1 – Mancha. Grande conjunto de levantamentos, 

possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,250 m de diâmetro. 

AL 60B.2 – Mangusto (?). Não é clara a atribuição específica 
desta imagem, embora o corpo longo e fusiforme, terminando em longa 
cauda, ou a cabeça curta, sugira a presente classificação. Só o 
comprimento, em nosso entender exagerado dos membros, não condiz 
com as características do popular sacarrabos. Parece-nos, também, claro 
que a representação chegada até nós não foi executada com especial 
cuidado nem por gravador experimentado na reprodução do real. O 
animal apresenta-se de pé, voltado para o lado direito do observador, 
mostrando a cabeça, dirigida para baixo, e o corpo de perfil, enquanto as 
pequenas orelhas e ambos pares de membros foram gravados em 
perspectiva. Os membros dianteiros, lineares e paralelos, são oblíquos em 
relação ao corpo, enquanto os ulteriores estão perpendiculares àquele. A 
cauda é longa e espessa na base. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linhas contínuas e profundas, 
ou preenchendo a cabeça. Mede 0,220 m de comprimento e 0,100 m de 
altura, no dorso. 

AL 60B.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval e 
de pequenas ou médias dimensões. Mede 0,200 m de comprimento e 
0,080 m de largura. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  
▲ Rocha AL 60B. 
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ALAGADOURO 62 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (18º), de forma rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por veios de quartzo transversais, 

um deles ondulado. Mede 0,370 m de comprimento e 0,170 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
AL 62.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

AL 62.2 – Caprino. Foi representado de pé, em corrida, dirigido 
para o lado direito do observador. Mostra cabeça alongada, com armação 
longa e encurvada para trás, assente em pescoço alto e largo. A linha 
cérvico-dorsal é ondulada, em forma de S e a ventral convexa. A cauda é 
curta. Ambos pares de membros são lineares, encontrando-se os 
dianteiros dispostos em V invertido e oblíquos em relação ao corpo, 
enquanto os ulteriores estão a par mas igualmente inclinados. Apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas e preenchendo tanto a cabeça 

como o corpo. Mede 0,105 m de comprimento e 0,105 m de altura, na 
cabeça. 

Comentário. Trata-se de representação de estilo estilizado 

dinâmico, capaz de nos transmitir a sensação de movimento e que se 

associou a veio de quartzo ondulado e a outros rectos. 

A figura integra-se bem nas dimensões do suporte e as suas patas 

assentam próximo de um dos seus bordos. 

A presença de veio de quartzo ondulado parece ajudar a conferir 

dinamismo ao zoomorfo.  

 

 
 

 

◄ Rocha AL 62. Vista geral. 
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ALAGADOURO 64 
 

Suporte. Superfície oblíqua (43º) de contorno poligonal, 

profundamente recortada por fracturas e atravessada, sobretudo, por 

fissuras transversais. Mede 2,720 m de comprimento e 1,250 m de 

largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
AL 64.1 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

AL 64.2 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

AL 64.3 – Círculo. Oferece negativos, providos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

AL 64.4 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado com 
levantamentos, de contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,090 m de diâmetro. 

AL 64.5 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

AL 64.6 – Bucrânio. Oferece armação sub-semicircular e corpo 
recto, encontrando-se orientado no sentido sudoeste-nordeste. Apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,090 m de 
comprimento. 

AL 64.7 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

AL 64.8 – Círculo. Esboço, realizado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

AL 64.9 – Podomorfo. Representação de pegada humana calçada, 
dirigida no sentido noroeste-sudeste. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe mancha (AL 64.10). Mede 0,160 m 
de comprimento e 0,090 m de largura máxima, no terço distal. 

AL 64.10 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Foi sobreposta por podomorfo 
(AL 64.9). Mede 0,090 m de diâmetro. 

AL 64.11 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

AL 64.12 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

AL 64.13 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,045 m de 
diâmetro. 

AL 64.14 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,180 m de 
diâmetro. 

AL 64.15 – Círculo. Foi gravado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

AL 64.16 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi figurada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

AL 64.17 – Círculo. Esboço, executado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,120 m de diâmetro. 

AL 64.18 – Mancha. Núcleo denso de picotados, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
comprimento e 0,040 m de largura. 

AL 64.19 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 
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AL 64.20 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

AL 64.21 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, embora de 
largura e profundidade variáveis. Mede 0,140 m por 0,100 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

AL 64.22 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

AL 64.23 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados, 
possuindo contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

AL 64.24 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,260 m de 
diâmetro. 

AL 64.25 – Antropomorfo. Apresenta forma bitriangular e 
encontra-se orientado no sentido nascente-poente. Foi gravado através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo o contorno e preenchendo o interior. Parece associar-se a 
círculo contendo ponto central (AL 64.26). Mede 0,120 m de altura. 

AL 64.26 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado a partir 
de picotados mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Sugere encontrar-se 
associado a antropomorfo de forma bitriangular (AL 64.25). Mede   
0,120 m de diâmetro. 

AL 64.27 –  Círculo. Esboçado e parcialmente gravado, 
apresenta levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões e nem sempre contínuos. Sobrepõe zoomorfo      
(AL 64.28). Mede 0,090 m de diâmetro. 

AL 64.28 – Veado. Foi figurado de pé, voltado e inclinado para o 
lado direito do observador, com a cabeça e o corpo de perfil, mostrando 
apenas os membros ulteriores em perspectiva. A cabeça é curta, sugere 
ter a boca aberta e a armação é baixa. O pescoço é longo e forte, a linha 
cérvico-dorsal ondulada e a ventral discretamente convexa. A cauda é 
curta e mostra apenas um dos membros dianteiros e os dois traseiros, 
todos lineares e oblíquos em relação ao corpo, o que confere à figura 

algum movimento, aspecto que é reforçado pela sua posição no suporte. 
Tanto o pescoço como o corpo estão preenchidos por picotados. Foi 
gravado através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linhas e manchas contínuas. Encontra-se 
sobreposto por dois círculos (AL 64.27 e AL 64.30). Mede 0,180 m de 
comprimento e 0,090 m de altura máxima, na cabeça. 

AL 64.29 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

AL 64.30 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha algo descontínua 
e difusa. Sobrepõe zoomorfo (AL 64.28). Mede 0,060 m de diâmetro. 

AL 64.31 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval, com pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,140 m de diâmetro. 

AL 64.32 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

AL 64.33 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
pequenas e médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

AL 64.34 – Idoliforme. Representação cujo contorno é formado 
por elemento em forma de pórtico associado a outro trapezoidal, 
conferindo-lhe forma vagamente antropomórfica, com cabeça destacada. 
Foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linha contínua e profunda. Sobrepõe oval 
(AL 64.35). Mede 0,120 m de altura e 0,060 m de largura máxima, no 
terço proximal. 

AL 64.35 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua e 
profunda. Foi sobreposta por idoliforme (AL 64.34). Mede 0,080 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 64.36 – Oval. Trata-se de esboço, elaborado a partir de 
negativos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 64.37 – Oval. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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  ▲  Rocha AL 64. Vista geral. 
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AL 64.38 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, embora de 
largura e pofundidade variáveis. Sobrepõe zoomorfo (AL 64.40). Mede 
0,060 por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 64.39 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Sobrepõe a cauda de zoomorfo 
(AL 64.40). Mede 0,040 m de diâmetro. 

AL 64.40 – Lobo. Foi figurado de pé, na horizontal e dirigido 
para o lado direito do observador. Apresenta a cabeça erguida, sobre a 
qual se observam duas orelhas extremamente longas, mais parecendo 
uma armação. O corpo é curto, com as linhas cérvico-dorsal e ventral 
quase rectas. A cauda é longa e está levantada. Mostra ambos pares de 
membros, lineares, encontrando-se os dianteiros perpendiculares ao 
corpo e os ulteriores algo oblíquos em relação àquele. A cabeça e os 
membros foram figurados em perspectiva e o corpo de perfil. Tanto a 
cabeça como o corpo encontram-se preenchidos por picotados. Possui 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas e manchas contínuas. Encontra-se sobreposto por 
duas ovais (AL 64.38 e AL 64.42) e por mancha (AL 64.39). Mede 0,130 
m de comprimento e 0,090 m de altura, na cabeça. 

AL 64.41 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 64.42 – Oval. Foi gravada através de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval e dimensões médias, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe zoomorfo (AL 64.40) e 
encontra-se ligeiramente amputada, devido a fractura do bordo do 
suporte. Mede 0,150 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

AL 64.43 – Espiral. Dextrorsa, apresenta cerca e uma volta e 
meia. Mostra levantamentos, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias, enformando linha contínua. Foi sobreposta por oval 
(AL 64.44). Mede 0,080 m de diâmetro. 

AL 64.44 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe espiral (AL 64.43). Mede 0,200 m por 0,140 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

AL 64.45 – Círculo. Esboço elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Encontra-se 

amputado, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

AL 64.46 – Círculo. Esboço executado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e muito 
descontínuos. Mede 0,040 m de diâmetro. 

AL 64.47 – Mancha. Pequeno núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

AL 64.48 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

AL 64.49 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

AL 64.50 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

AL 64.51 – Mancha. Aglomeração de picotados, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,180 m de 
diâmetro. 

AL 64.52 – Triângulo. Isósceles, mostra levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,120 m de comprimento na base 
e 0,090 m de altura. 

AL 64.53 – Corço. Encontra-se representado, de pé, 
obliquamente em relação à linha de terra e dirigido para o lado direito do 
observador. A cabeça e o corpo surgem de perfil, enquanto a armação e 
os membros estão em perspectiva. A cabeça possui contorno triangular, 
assente em pescoço largo e mostra armação com duas hastes verticais. O 
corpo é longo e tem a linha cérvico-dorsal convexa, sendo a ventral 
plana. A cauda não foi figurada. Os dois pares de membros são lineares, 
encontrando-se os dianteiros perpendiculares ao corpo e os ulteriores a 
ele oblíquos. Tanto a cabeça como o corpo foram preenchidos por 
picotados. Foi gravado através de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, muito patinados, constituindo 
linhas  e  manchas  contínuas.  Parece  perseguir  fêmea  (AL  64.54),  
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▲ Rocha AL 64. Zona central. 

◄ Rocha AL 64. Pormenor. 
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possivelmente uma fêmea, que corre adiante. Mede 0,220 m de 
comprimento e 0,130 m de altura máxima, na cabeça. 

AL 64.54 – Corço. Figurado de pé, dirigido para o lado direito do 
observador, mostrando a cabeça e o corpo de perfil, enquanto as orelhas e 
ambos pares de membros se encontram em perspectiva. A cabeça, de 
contorno triangular, está dirigida para o solo e mostra a boca aberta. O 
pescoço é longo e o corpo tem forma ovóide alongada, cauda curta e 
assenta em dois pares de membros. Estes oferecem aspecto linear, tendo 
sido figurados com disposição oblíqua, em relação ao corpo, o que 
confere movimento à figura. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas e manchas contínuas. 
Ao centro do corpo observa-se estalamento que fez soltar parte da sua 
picotagem. Esta imagem, que representa corço fêmea, está claramente 
associada a figuração de macho (AL 64.53) que a parece perseguir. Mede 
0,200 m de comprimento e 0,100 m de altura, a meio do corpo. 

AL 64.55 – Triângulo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, preenchendo o seu interior. Mede 
0,080 m de altura e 0,100 m de largura, na base. 

AL 64.56 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

AL 64.57 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

AL 64.58 – Mancha. Denso grupo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, com médias e grandes dimensões, a maioria do 
tipo bago de arroz. Sobrepõe dois círculos concêntricos (AL 64.59). 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

AL 64.59 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados a partir 
de levantamentos, mostrando contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas. Encontram-se sobrepostos por 
mancha (AL 64.58). Medem 0,035 m e 0,100 m, de diâmetro. 

AL 64.60 – Mancha. Núcleo de picotados, oferecendo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

 
 
 

 P III P IV P V P VI P ? total % 

antropomorfo - 1 - - - 1 1,67 

lobo 1 - - - - 1 1,67 

veado 1 - - - - 1 1,67 

corços 2 - - - - 2 3,33 

podomorfo - - - 1 - 1 1,67 

bucrânio - 1 - - - 1 1,67 

idoliforme - 1 - - - 1 1,67 

espiral - - 1 - - 1 1,67 

círculos - 2 - 11 - 13 21,66 

círc. c/ p. central - 2 - - - 2 3.33 

dois círc. conc. - - 1 - - 1 1,67 

ovais - - - 7 - 7 11,66 

triângulos - - - 2 - 2 3,33 

covinhas - - - 3 - 3 5,00 

manchas - - - - 23 23 38,33 

Total 4 7 2 24 23 60 100,00 

% 6,67 11,66 3,33 40,00 38,33 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 64 do Alagadouro. 
 

Comentário. Tal conforme acontece em outras rochas do Vale do 

Tejo e, designadamente, em exemplares de Gardete, as manchas de 

picotados, mais ou menos dispersos, atingem percentagem alta (38,33%), 

sendo seguidas pelos círculos (21,66%) e pelas ovais (11,66%), que 

podemos aceitar corresponderem a círculos mal executados. 

As figuras mais antigas deste suporte, animalistas e oferecendo 

acentuado grau de pátina, constituem cena, de estilo estilizado dinâmico, 

cujo centro compositivo é protagonizado por corço macho, representado 

obliquamente e executando salto, perseguindo a fêmea que, visivelmente, 

corre diante dele. 

Observam aquele episódio, talvez veado, com curta armação, ou 

corça, também em corrida, e lobo ou cão, com característico corpo curto 

assente em membros altos, possuindo a cabeça levantada e as orelhas de 

pé, em atitude bem conhecida, de observação. O veado encontra-se a 

cerca do 0,800 m do corpulento corço e o cão apenas a 0,600 m. Separam 
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os dois corços a curta distância de 0,200 m, aliás, idêntica ao 

comprimento da fêmea. Note-se o acentuado dimorfismo sexual, 

existente entre aqueles dois animais, tal como as acentuadas diferenças 

morfológicas em relação aos dois quadrúpedes de outras espécies. 

Nesta superfície encontramos mais uma associação entre 

antropomorfo esquemático, neste caso com corpo bitriangular, e círculo, 

contendo ponto central, ocupando a sua zona sudeste, ou seja na direcção 

do nascer do Sol durante o solstício de Verão. Dois outros círculos, 

círculo contendo ponto central, covinha e bucrânio, ocupam aquele 

mesmo quadrante do suporte. As imagens que acabámos de referir 

pertencem ao período IV da arte tagana. Igualmente dois círculos, 

colocados um de cada lado do cervídeo, podem integrar aquele mesmo 

período de produção iconográfica. 

Pertencerá, ainda, a um grande segundo momento deste período, 

ou a período subsequente, a representação idoliforme. 

A espiral, dois círculos concêntricos e talvez outros círculos, 

pertencem ao período V ou atlântico da arte do Tejo, encontrando-se 

aquela primeira imagem sobreposta por grande oval do período VI ou 

dos círculos e linhas. A este pertence a maior parte das restantes gravuras, 

designadamente podomorfo e as abundantes manchas de picotados 

dispersos. Em algumas destas utilizaram-se artefactos metálicos, de 

bronze ou ferro, conforme denunciam os abundantes negativos em forma 

de bago de arroz. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
▲ Rocha AL 64. Sobreposição 
de cão ou lobo por duas ovais. 
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ALAGADOURO 643 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (7º), com perímetro 

rectangular, delimitado por duas fracturas transversais e atravessado por 

fissuras com aquela mesma orientação. Mede 0,410 m de comprimento e 

0,175 m de largura máxima. 

Catálogo. 
AL 643.1 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 

circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

AL 643.2 – Face oculada. Oferece contorno oval, integrado nas 
dimensões do suporte, dois olhos circulares e larga boca, ligeiramente 
ondulada. Foi gravada a partir de negativos, possuindo contorno circular 
ou oval e médias dimensões, constituindo linhas, quase contínuas, largas 
e, por vezes, profundas. Encontra-se sobreposta por pequeno círculo   
(AL 643.3) e por mancha (AL 643.4). Mede 0,145 m de altura e 0,210 m 
de largura máxima. 

AL 643.3 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha algo difusa. Sobrepõe 
face oculada (AL 643.2). Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 643.4 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval de médias dimensões. Sobrepõe face oculada (AL 643.2). 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 643.5 – Mancha. Grupo de levantamentos possuindo contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Encontra-se no interior de face 
oculada (AL 643.2). Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. A face oculada é semelhante a bom número de 

outras detectadas no Vale do Tejo, mas raramente apresentando boca. 

A restante iconografia é ulterior àquela representação 

antropomórfica. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▲ Rocha AL 643. Face oculada. 
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ALAGADOURO 70 
 

Suporte. Pequena superfície sub-horizontal (16º), mostrando 

contorno trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por algumas 

fissuras oblíquas. Mede 0,240 m de comprimento e 0,180 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
AL 70.1 – Face oculada. Apresenta contorno natural de forma 

trapezoidal e dois círculos figurando os olhos. Estes foram gravados a 
partir de levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas quase contínuas. Mede 0,190 m de altura 
e 0,180 m de largura máxima, na parte superior. 

AL 70.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, gravados no 
topo da face oculada (AL 70.1), oferecendo contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

AL 70.3 – Mancha. Talvez desejasse representar a boca de face 
oculada (AL 70.1). É formada por picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e algo dispersos. Mede 0,050 m de 
comprimento e 0,015 m de largura. 

Comentário. Uma vez mais parece ter sido a forma natural do 

suporte que provocou o seu reconhecimento como face oculada, 

completada com a inclusão dos olhos através da gravação. A tentativa de 

representar a boca é mais tardia e tem alguns paralelos em imagens 

congéneres. 

O contorno superior da face oculada apresenta, de cada lado, 

protuberâncias que sugerem, naturalmente, figurar orelhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

▲ Rocha AL 70. 
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ALAGADOURO 71 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno poligonal, 

delimitada por fracturas e por fissuras, que também a atravessam. Mede 

0,550 m de comprimento e 0,410 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
AL 71.1 – Círculo. Esboço, formado a partir de levantamentos, 

com contorno oval e de pequenas dimensões, descontínuos. Foi 
sobreposto por mancha (AL 71.3). Mede 0,030 m de diâmetro. 

AL 71.2 – Mancha. Apresenta picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

AL 71.3 – Mancha. É formada por negativos, possuindo contorno 
oval, de médias e grandes dimensões. Sobrepõe esboço de círculo       
(AL 71.1). Mede 0,230 m de comprimento e 0,070 m de largura máxima. 

AL 71.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno oval e de médias dimensões. Mede 0,210 m de diâmetro. 

AL 71.5 – Círculo. Mostra negativos, possuindo contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua. Foi 
sobreposto por oval (AL 71.6). Mede 0,060 m de diâmetro. 

AL 71.6 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe círculo (AL 71.5). Mede 0,120 m por 0,090 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

AL 71.7 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

 

 
 
 

 
 

  
▲ Rocha AL 71. 
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ALAGADOURO 72 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada e atravessada por fissuras. Mede 0,350 m de comprimento e 

0,190 m de largura máxima. 

Catálogo. 
AL 72.1 – Caprino (?). Foi representado de pé, dirigido para o 

lado esquerdo do observador. A cabeça e o corpo encontram-se de perfil e 
ambos membros em perspectiva. Mostra cabeça algo difusa, corpo 
ovalado, largo, com cauda curta e dois pares de membros, lineares e 
oblíquos em relação ao corpo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas algo 
descontínuas e manchas pouco densas. Mede 0,145 m de comprimento e 
0,100 m de altura máxima, na cabeça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL 72.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

▼ Rocha AL 72.
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TABELAS 
 
 

 
 
 
 
 

 4A 14 15 16 28D 33 36 361 362 36C 38 381 39A 39B 42 43 45 49 52 55 57 571 60 60B 62 64 643 70 71 72 total 

antrop. seminat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

antrop. esq. - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - 1 1 1 - - - 1 - - - - 7 

faces oculadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 

idoliforme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

podomorfo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

veados - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - - 1 - - - - 5 

corços - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 

cabras montês - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 6 

lobo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

cão - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

mangusto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

colubrídeos - - - - - - - - - - 2 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 4 

zoom. fantást. - 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

bucrânios - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 2 

báculo - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

arco - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

linhas rectas 2 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 4 - - - - - - - - - - - 9 

linha ond. / serpent. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

barras - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - 6 

triângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 

círculos 6 2 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - - 13 1 - 2 - 34 

dois círc. conc. - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 3 

círc c/ ponto c. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 4 

discos 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 

semícirculos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 

ovais 3 - 1 - - - - - - - - - - - 1 2 - - 3 - - - - - - 7 - - 1 - 18 

espiral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

covinhas - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - 3 - - - - 5 

manchas 4 2 3 3 2 - 2 1 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 4 - - 1 2 2 1 23 3 2 4 1 77 

Total 18 5 6 4 3 1 4 2 3 2 3 6 4 5 6 10 2 9 14 1 2 2 9 3 2 60 5 3 7 2 203 

Síntese iconográfica das rochas do Alagadouro. 
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Ref. Ø  Ref. Ø 
AL 4A.1 0,095  AL 60.4 0,025 
AL 4A.3 0,030  AL 64.1 0,060 
AL 4A.11 0,050  AL 64.3 0,060 
AL 4A.12 0,080  AL 64.8 0,060 
AL 4A.14 0,050  AL 64.13 0,045 
AL 4A.16 0,050  AL 64.15 0,100 
AL 14.1 0,050  AL 64.17 0,120 
AL 14.3 0,045  AL 64.20 0,100 
AL 15.1 0,070  AL 64.23 0,070 
AL 381.4 0,030  AL 64.27 0,090 
AL 39A.4 0,045  AL 64.30 0,060 
AL 39B.4 0,050  AL 64.32 0,070 
AL 42.4 0,030  AL 64.45 0,040 
AL 43.10 0,030  AL 64.46 0,040 
AL 49.9 0,050  AL 643.3 0,050 
AL 52.2 0,050  AL 71.1 0,030 
AL 57.1 0,040  AL 71.5 0,060 
Círculos das rochas do Alagadouro ( Σ m34 = 0,057 m). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alagadouro – Relações estratigráficas verticais (10) 

 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
                AL 39A.4      AL 39A.1              
                                    
       AL 52.3   AL 52.2                          
    AL 52.5   AL 52.6                             
    AL 52.13   AL 52.12                             
                                    
          AL 64.27                  AL 64.28        
          AL 64.30                  AL 64.28        
       AL 64.34   AL 64.35                          
          AL 64.38                  AL 64.40        
       AL 64.42                     AL 64.40        
       AL 64.44         AL 64.43                    
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LOMBA DA BARCA
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A jazida rupestre da Lomba da Barca situa-se na margem esquerda do 

Tejo, a 1 km para sudoeste do vértice geodésico Perais, e ao longo de 

cerca de 400 m, entre a ribeira da Lomba da Barca e zona em que o Tejo 

inflecte para sul. O rio ali corre no sentido nordeste-sudoeste, sendo 

atravessado por barca que ligava Perais às terras da margem sul, 

designadamente de Salavessa e Montalvão. 

Pertence à freguesia de Montalvão e ao concelho de Nisa. 

As coordenadas geodésicas, aproximadas, do início e do fim da 

estação arqueológica são: 39º39’24’’ de latitude norte e 7º34’56’’ de 

longitude oeste de Greenwich, a montante, oferecendo 39º39’10’’ de 

latitude norte e 7º35’27’’ de longitude oeste de Greenwich, a jusante. 

Foram estudadas as seguintes 25 superfícies gravadas, a partir de 

moldes de látex: 1, 2, 5, 6, 61, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 28B, 29, 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 37A e 38. 

O código utilizado na marcação da informação recolhida 

circunscreve-se às duas iniciais do topónimo pelo que o sítio é conhecido 

(LB). 
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LOMBA DA BARCA 1 
 

Suporte. Superfície, sub-horizontal e com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras em diferentes 

direcções. Mede 0,425 m de comprimento e 0,200 m de largura máxima, 

em uma das extremidades. 

Catálogo. 
LB 1.1 – Círculo. Foi gravado através de picotados com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha nem 
sempre contínua. Mede 0,075 m de diâmetro. 

LB 1.2 – Círculo. Representado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha em 
parte descontínua. Mede 0,075 m de diâmetro. 

LB 1.3 – Linha curva. Encontra-se formada por negativos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, quase contínuos. Foi 
sobreposta pelo trapézio a seguir descrito (LB 1.4). Mede 0,050 m de 
comprimento. 

LB 1.4 – Trapézio. Constituído por picotados com contorno oval 
e de grandes dimensões, enformando linha contínua. Sobrepõe a figura 
anteriormente mencionada (LB1.3). Mede 0,075 m de diâmetro. 

LB 1.5 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo 
linha descontínua., Encontra-se parcialmente amputado, devido a fractura 
do bordo do suporte. Mede 0,040 m de diâmetro. 

LB 1.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. Os dois círculos, primeiramente descritos, parecem 

associar-se, constituindo face oculada. 
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LOMBA DA BARCA 2 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal com perímetro rectangular, 

muito alongado, definida por fracturas e cortada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,760 m de comprimento e 0,150 m de largura. 

Catálogo. 
LB 2.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,090 m de diâmetro. 
LB 2.2 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, possuindo grandes dimensões e descontínuos. Mede 
0,060 m de comprimento. 

LB 2.3 – Semicírculo. Figurado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

LB 2.4 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 2.5 – Semicírculo. Figurado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo 
linha em parte descontínua. Mede 0,100 m de diâmetro. 

LB 2.6 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, apresentando contorno circular ou oval e dimensões médias. 
Mede 0,080 m de diâmetro 

LB 2.7 – Mancha. Aglomerado de negativos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

LB 2.8 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 
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LOMBA DA BARCA 5 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de forma rectangular, 

oferecendo fissuras transversais. Mede 0,410 m de comprimento e    

0,220 m de largura máxima. 

Catálogo. 
LB 5.1 – Ferradura. Foi gravada através de picotados com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,055 m de altura. 

LB 5.2 – Círculo. Representado a partir de negativos com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 5.3 – Covinha. Oferece perímetro subcircular e foi gravada 
com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

LB 5.4 – Oval. Foi figurada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha descontínua. 
Sobrepõe a figura a seguir descrita (LB 5.5). Mede 0,090 m por 0,065 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

LB 5.5 – Pectiforme. Registo zoomórfico esquemático, formado 
por segmento de recta horizontal, representando o corpo, e por quatro 
apêndices verticais, figurando os membros. Foi gravado através de 
picotados com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Encontra-se sobreposto por oval (LB 5.4) e sobrepõe círculo (LB 5.7). 
Mede 0,060 m de comprimento e 0,030 m de altura. 

LB 5.6 – Falo (?). É constituído por elemento rectangular 
alongado, terminando em forma alargada na base e apontada na 
extremidade distal. Foi gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, oferecendo o interior totalmente preenchido. 
Encontra-se sobreposto por dois círculos (LB 5.7 e LB 5.8) aos quais 
pode encontrar-se associado. Mede 0,130 m de comprimento. 

LB 5.7 – Círculo. Representado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 

descontínua. Sobrepõe parcialmente a figura anteriormente descrita    
(LB 5.6) e o pectiforme (LB 5.5). Mede 0,040 m de diâmetro. 

LB 5. 8 – Círculo. Gravado através de picotados, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha descontínua. 
Sobrepõe parcialmente a extremidade proximal de possível representação 
fálica, à qual pode estar associado (LB 5.6). Foi sobreposto por covinha 
(LB 5.9). Mede 0,040 m de diâmetro. 

LB 5.9 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,020 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

Comentário. A figura fálica e os dois círculos aparentemente a 

ela associados constituem os motivos mais antigos desta rocha. Em um 

segundo grande momento, terá sido gravada a figuração zoomórfica 

esquemática, cuja tipologia e técnica de representação permitem que a 

atribuamos ao período IV da arte do Tejo. A covinha pode ser sua 

contemporânea ou ulterior. Por fim, foi figurada a oval, sobrepondo 

claramente o zoomorfo. 
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  LB 5.4   LB 5.9   P VI 
  

 

  

 

  

      

      

      

  LB 5.5     P IV 
  

 

    

      

      

      

  LB 5.7  LB 5.6  LB 5.8   P III 
      

      

Síntese estratigráfica da rocha 5 da Lomba da Barca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOMBA DA BARCA 6 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

delimitada por profundas fracturas e fissurada. Mede 0,710 m de 

comprimento e 0,440 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
LB 6.1 – Oval. Foi gravada através de negativos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase 
descontínua. Foi sobreposta pela covinha abaixo mencionada (LB 6.2). 
Mede 0,150 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

LB 6.2 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular. 
Aproveita orifício natural do suporte, que foi regularizado artificialmente, 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval e dimensões 
médias. Mede 0,040 m de diâmetro e 0,015 m de profundidade. 

LB 6.3 – Linha recta. Formada por negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

LB 6.4 – Linha recta. Técnica e formalmente idêntica à figura 
anteriormente descrita. Mede 0,055 m de comprimento. 

LB 6.5 – Linha. Técnica e formalmente idêntica às duas figuras 
acima descritas. Mede 0,040 m de comprimento. 

LB 6.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 
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LOMBA DA BARCA 61 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno poligonal, 

delimitada por profundas fracturas, que também a atravessam 

longitudinalmente. Mede 0,750 m de comprimento e 0,930 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
LB 61.1 – Círculo. Foi gravado através de negativos com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha 
quase contínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

LB 61.2 – Círculo. Encontra-se representado através de negativos, 
com contorno circular e de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 61.3 – Trapézio. É possível que se quisesse gravar círculo. 
Mostra negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha algo descontínua. Mede 0,090 m de comprimento e 
0,070 m de largura. 

LB 61.4 – Dois círculos concêntricos. Oferecem negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas 
contínuas. Foram envolvidos por esteliforme (LB 61.5) Medem 0,050 m e 
0,075 m de diâmetro. 

LB 61.5 – Esteliforme. Mostra base recta, lados ligeiramente 
arqueados e o bordo distal semicircular. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
esboçadas ou contínuas, largas e profundas. Envolve dois círculos 
concêntricos (LB 61.4). Mede 0,150 m de altura e 0,140 m de largura, na 
área mesial. 

LB 61.6 – Círculo. Parcialmente amputado devido a fractura do 
suporte, foi gravado através de negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias a grandes, formando linha contínua. Mede 0,125 m 
de diâmetro. 
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LB 61.7 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,075 m 
de diâmetro. 

LB. 61.8 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular e 
de médias dimensões, formando linha parcialmente descontínua, ou seja, 
apenas esboçada. Mede 0,105 m de diâmetro. 

LB 61.9 – Oval. Foi gravada através de negativos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,175 m por 0,115 m, segundo dois eixos ortogonais.  

LB 61.10 – Círculo. Encontra-se figurado com picotados de 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,075 m de diâmetro. 

LB 61.11 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,045 m de comprimento 
e 0,020 m de largura. 

LB 61.12 – Semicírculo. Possui negativos, de contorno circular ou 
oval e com dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 
0,090 m de diâmetro. 

LB 61.13 – Mancha. Grande conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, apresentando dimensões pequenas, médias e grandes. 
Mede 0,225 m de comprimento e 0,350 m de largura. 

LB 61.14 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, enformando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de diâmetro. 

LB 61.15 – Linha curva. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões, algo descontínuos. Parece 
associar-se à figura anteriormente descrita (LB 61.14) e à que, a seguir 
descreveremos, sendo a ela paralela. Mede 0,060 m de comprimento. 

LB 61.16 – Linha curva. Mostra negativos, de contorno circular 
ou oval e com dimensões médias a grandes, constituindo linha contínua. 
Sobrepõe círculo assim descrito (LB 61.14) e é paralela à linha antes 
referida (LB 61.15). Mede 0,100 m de comprimento. 

Comentário. Algumas diferenças técnicas e de pátina, tal como a 

localização, na área central do suporte, dos dois círculos concêntricos e 

do esteliforme que os envolvem, permitem aceitarmos dois grandes 

momentos de elaboração das gravuras, correspondentes aos períodos 

atlântico e dos círculos e linhas. 

O círculo com dois apêndices curvos pode corresponder a 

conceptualização tardia, tentando figurar zoomorfo fantástico. 

 

 

 PV PVI-A PVI-B P ? total 
esteliforme - 1 - - 1 
círculos - 7 - - 7 
oval  - 1 - - 1 
semicírculo - 1 - - 1 
trapézio - 1 - - 1 
dois círc. conc. 1 - - - 1 
linhas curvas - - 2 - 2 
manchas - - - 2 2 
Total 1 11 2 2 16 

Síntese iconográfica da rocha 61 da Lomba da Barca. 
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LOMBA DA BARCA 8 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e cortada tanto por fissuras longitudinais como 

por estalamentos. Mede 0,420 m de comprimento e 0,360 m de largura. 

Catálogo. 
LB 8.1 – Círculo. Mostra metade profundamente gravada e a 

outra metade apenas esboçada. Foi representado através de picotados 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda ou linha descontínua. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

LB 8.2 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma de T, 
embora o segmento superior seja ligeiramente arqueado. Foi gravado 
com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas quase contínuas. Mede 0,075 m de altura e 0,040 m de 
largura, no topo.  
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LOMBA DA BARCA 9 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, possuindo contorno 

rectangular, delimitado por fracturas e mostrando longas fissuras 

longitudinais. Mede 0,480 m de comprimento e 0,270 m de largura, na 

área mesial 

Catálogo. 
LB 9.1 – Círculo. Foi gravado através de negativos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Parece encontrar-se associado ao círculo que, a seguir, 
descrevemos (LB 9.2), ao qual é tangente. Mede 0,090 m de diâmetro. 

LB 9.2 – Círculo. Formado por picotados, com contorno circular 
ou oval, mostrando dimensões médias e constituindo linha algo 
descontínua. Deve associar-se à figura anteriormente descrita (LB 9.1). 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

LB 9.3 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro.  

LB 9.4 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,040 m 
de diâmetro. 

LB 9.5 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

LB 9.6 – Mancha. Grupo de levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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LOMBA DA BARCA 13 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e oferecendo fissuras longitudinais. 

Mede 0,710 m de comprimento e 0,550 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
LB 13.1 – Círculo. Encontra-se representado através de 

picotados, com negativos de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias, formando linha quase contínua. Sobrepõe, parcialmente, a figura 
a seguir descrita (LB 13.2). Mede 0,045 m de diâmetro. 

LB 13.2 – Círculo contendo covinha central. Foi figurado através 
de negativos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias a 
grandes, formando linha algo descontínua, tal como a covinha central. 
Esta foi sobreposta pelo círculo anteriormente descrito (LB 13.1). O 
círculo mede 0,175 m de diâmetro e a covinha tem 0,030 m de diâmetro e 
0,008 m de profundidade. Mede 0,190 m de diâmetro. 

LB 13.3 – Serpentiforme. Oferece quatro curvas. Trata-se apenas 
de esboço, constituído por picotados, de contorno circular ou oval e com 
dimensões médias a grandes, formando linha muito descontínua. Mede 
0,205 m de comprimento. 

LB 13.4 – Oval. É formada por negativos, de contorno circular ou 
oval, possuindo dimensões médias e constituindo linha descontínua. 
Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

LB 13.5 – Linha recta. Apresenta negativos, de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha algo 
descontínua. Mede 0,055 m de comprimento. 

LB 13.6 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha descontínua. Mede 0,025 
m de diâmetro. 

LB 13.7 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

LB 13.8 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 

LB 13.9 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval e de pequenas dimensões, enformando linha descontínua. Mede 
0,055 m de diâmetro. 

LB 13.10 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 

Comentário. Podemos considerar dois grandes momentos de 

gravação desta rocha, ilustrados pela sobreposição entre duas das suas 

figuras. O primeiro daqueles, corresponde ao círculo contendo covinha 

central e talvez o serpentiforme, e ao segundo as restantes imagens, 

integrando, respectivamente, os períodos V e VI da arte do Tejo. 
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LOMBA DA BARCA 15 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

definida através de fracturas e oferecendo fissuras longitudinais. Mede 

0,450 m de comprimento e 0,360 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
LB 15.1 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. 
Sobrepõe o círculo a seguir descrito (LB 15.2). Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

LB 15.2 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Encontra-se sobreposto pelo semicírculo anteriormente descrito           
(LB 15.1). Mede 0,075 m de diâmetro. 

LB 15.3 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 15.4 – Círculo. Mostra negativos, oferecendo contorno 
circular ou oval e dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 
0,075 m de diâmetro. 

LB 15.5 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Estende-se 
por faixa medindo 0,300 m de comprimento por 0,050 m de largura. 

LB 15.6 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, mostrando grandes dimensões, mas formando linha 
descontínua. Mede 0,045 m de diâmetro. 

LB 15.7 – Semicírculo. Trata-se de esboço, constituído por 
picotados de contorno circular e de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

LB 15.8 – Círculo. Esboço, gravado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e constituindo linha 
descontínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

Comentário. O reportório iconográfico detectado neste suporte 

deve ser atribuído ao período VI, embora, pelo menos, a três momentos 

distintos. Dois daqueles são evidenciados através da sobreposição 

registada e o terceiro correspondendo a significativa alteração técnica, 

denunciada pelo círculo (LB 15.6), gravado com negativos de grandes 

dimensões e descontínuos. 
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LOMBA DA BARCA 16 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas profundas e mostrando rede de fissuras 

longitudinais, tal como algumas transversais. Fractura antiga amputou 

parte de um dos bordos maiores. Mede 0,525 m de comprimento e 0,300 

m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
LB 16.1 – Podomorfo. Figura pegada humana direita calçada. 

Apresenta negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, constituindo linha em grande parte descontínua, ou 
apenas esboçada, e utilizando fractura do suporte. Mede 0,175 m de 
comprimento e 0,100 m de largura máxima, na área mesial. 

LB 16.2 – Mancha. Pequeno aglomerado de negativos, com 
contorno circular ou oval e grandes dimensões. Mede 0,020 m de 
diâmetro. 

LB 6.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Ocupa área 
medindo 0,160 m de comprimento e 0,080 m de largura. 

LB 16.4 – Círculo contendo ponto central. Oferece negativos com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha quase 
contínua. Encontra-se amputado, devido a fractura do suporte. Mede 
0,120 m de diâmetro. 

LB 16.5 – Caprino. Foi representado de perfil, com o corpo algo 
perspectivado e a cabeça dirigida para o lado direito do observador. A 
cabeça oferece contorno sub-triangular e a linha cérvico-dorsal é 
ligeiramente ondulada e a ventral é arqueada. Os quatro membros, 
simulando movimento, foram pouco mais que esboçados. A cauda é 
curta, encontrando-se erguida. Tanto a cabeça como a parte dianteira do 
corpo foram preenchidas por picotado, por certo figurando diferença 
cromática da pelagem. Frente à cabeça encontram-se alguns picotados 
dispersos (LB 16.6). Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval de pequenas a médias dimensões, formando linhas quase contínuas e 

manchas uniformes e no período estilizado dinâmico da arte tagana. 
Podemos integrar esta representação zoomórfica no estilo semi-
naturalista e no período estilizado dinâmico da arte do Vale do Tejo. 
Mede 0,095 m de comprimento e 0,090 m de altura máxima, na cabeça. 

LB16.6 – Mancha. Pequeníssimo grupo de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,025 m 
de diâmetro. 

Comentário. O semi-naturalismo da figura zoomórfica acima 

descrita, a simulação de perspectiva e de movimento, permitem 

decididamente atribuí-la ao período III, da evolução crono-estilística da 

arte do Vale do Tejo. Encontra excelente paralelo no zoomorfo da rocha 

362 do Alagadouro. O círculo com ponto central e o podomorfo devem 

integrar o período VI da arte do Tejo. 
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LOMBA DA BARCA 17 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, possuindo contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada longitudinalmente por 

diversas fissuras. Mede 0,370 m de comprimento e 0,290 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
LB 17.1 – Triângulo. Equilátero, encontra-se totalmente 

preenchido por picotados, possuindo contorno circular ou oval e de 
médias dimensões. Mede 0,030 m de altura e 0,030 m de largura, na 
base. 

LB 17.2 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, mostrando negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 17.3 – Mancha. É formada por negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Sobrepõe o braço de 
antropomorfo (LB.17.7). Mede 0,080 m de diâmetro. 

LB 17.4 – Círculo. Foi gravado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Encontra-se sobreposto pela linha que, a seguir, descreveremos 
(LB 17.5). Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 17.5 – Linha curva. Mostra negativos de contorno circular ou 
oval e dimensões médias. Sobrepõe o círculo anteriormente descrito   
(LB 17.4). Mede 0,100 m de comprimento. 

LB 17.6 – Círculo. Apresenta densa sucessão de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua 
e larga. Sobrepõe o antropomorfo seguidamente descrito (LB 17.7). 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

LB 17.7 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo rectilíneo, 
cabeça formada por segmento de recta, braços levantados à altura dos 
ombros, embora ligeiramente flectidos, pernas dobradas em ângulo recto 
e sexo. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, 
apresentando dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas. 

Encontra-se sobreposto pelo círculo anteriormente descrito (LB 17.6) e 
por mancha (LB 17.3). Mede 0,200 m de altura e 0,190 m de largura, nos 
braços 

LB 17.8 – Mancha. Possui picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Ocupa área que se desenvolve 
sob os braços do antropomorfo antes descrito. Mede 0,200 m de altura e 
0,120 m de largura. 

LB 17.9 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões, formando linha quase contínua. 
Mede 0,025 m de diâmetro. 

LB 17.10 – Serpentiforme. Trata-se de esboço, com cinco curvas 
e ocupando longitudinalmente superfície do bordo do suporte, gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha muito descontínua. Mede 0,180 m de comprimento. 

Comentário. O antropomorfo é a figura mais antiga desta rocha, 

podendo ser atribuído, tanto devido à forma como à técnica que utiliza, 

ao período IV. Foi sobreposto por círculo do período VI. Outro círculo, 

possivelmente ainda do período VI, foi sobreposto por linha curva, 

pertencendo a um segundo momento daquele mesmo período. 
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LOMBA DA BARCA 19 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal com perímetro rectangular, 

delimitada por fracturas profundas, oferecendo raras fissuras transversais 

Mede 0,360 m de comprimento e 0,150 m de largura máxima. 

Catálogo. 
LB 19.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por mancha (LB 19.2). Mede 
0,110 m de diâmetro. 

LB 19.2 – Mancha. Oferece picotados de contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Sobrepõe a figura anteriormente descrita 
(LB19.1). Mede 0,025 m de diâmetro. 

LB 19.3 – Mancha. Formada por picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

LB 19.4 – Círculo. Representado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha contínua. Mostra dois apêndices, sugerindo a sua transformação em 
soliforme. Mede 0,090 de diâmetro. 

 
 
 
 

 

LOMBA DA BARCA 23 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno de forma 

triangular, definida por fracturas profundas e mostrando fissuras 

transversais. Mede 0,400 m de comprimento e 0,365 m de largura, em 

uma das extremidades. 

Catálogo. 
LB 23.1 – Disco. Oferece negativos com contorno circular ou 

oval e de dimensões médias a grandes, embora não mostrando 
distribuição muito densa. Mede 0,090 m de diâmetro. 

LB 23.2 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 

LB 23.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 
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LOMBA DA BARCA 25 
 

Suporte. Painel sub-horizontal, com contorno rectangular, 

delimitado por fracturas e atravessado por fissuras longitudinais. Mede 

0,560 m de comprimento e 0,200 m de largura.  

Catálogo. 
LB 25.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede    
0,090 m de comprimento e 0,060 m de largura. 

LB 25.2 – Círculo. Trata-se de esboço, constituído por negativos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 25.3 – Mancha. Aglomeração de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,075 m de 
comprimento e 0,025 m de largura máxima. 

LB 25.4 – Círculo. Esboço formado por negativos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,025 m de diâmetro. 

LB 25.5 – Barra. Foi gravada através de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões, formando linha contínua e larga. 
Mede 0,040 m de altura. 

LB 25.6 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular e oval, de pequenas dimensões, formando linha quase contínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. É interessante registarmos, uma vez mais, a 

associação de barra a círculo, podendo aquela ter tido significado 

antropomórfico. 
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LOMBA DA BARCA 26 
 

Suporte. Superfície, sub-horizontal, possuindo contorno 

trapezoidal, definida por fracturas profundas e ligeiramente fissurada. 

Mede 0,570 m de comprimento e 0,380 m de largura máxima. 

Catálogo. 
LB 26.1 – Círculo. Esboço, constituído por negativos com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, não formando linha 
contínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

LB 26.2 – Círculo. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, enformando linha apenas 
parcialmente contínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

LB 26.3 – Círculo. Esboço realizado através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,040 m de comprimento. 

LB 26.4 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e constituindo linha descontínua. Mede   
0,040 m de diâmetro. 

LB 26.5 – Triângulo. Apresenta negativos de contorno circular ou 
oval e de médias dimensões. Mede 0,025 m de altura e 0,025 m de 
largura, na base. 

LB 26.6 – Círculo. Esboço, constituído por negativos, com 
contorno circular, de médias dimensões, mas descontínuos. Mede     
0,040 m de diâmetro. 

LB 26.7 – Serpentiforme. Esboço, disposto ao longo de um dos 
bordos do suporte, oferecendo sete curvas. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha muito 
descontínua. Mede 0,160 m de comprimento. 
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LOMBA DA BARCA 28B 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal com contorno rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede 

0,320 m de comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo. 
LB 28B.1 – Círculo. Foi figurado através de negativos 

apresentando contorno circular ou oval, de médias dimensões e formando 
linha quase contínua. Sobrepõe grande mancha (LB 28B.4). Mede    
0,080 m de diâmetro. 

LB 28B.2 – Círculo. Esboço, gravado com picotados de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha descontínua. É 
tangente ao círculo a seguir descrito e ao qual parece associar-se. Mede 
0,030 m de diâmetro. 

LB 28B.3 – Círculo. Apresenta picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha descontínua. Deve 
associar-se à figura anteriormente descrita (LB 28B.2). Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

LB 28B.4 – Mancha. Grande conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval e médias dimensões. Foi sobreposta por 
círculo (LB 28B.1). Mede 0,250 m de diâmetro. 

Comentário. Os dois círculos tangentes (LB 28B.2 e LB 28B.3) 

podem figurar face oculada, devendo ascender ao período IV. O círculo 

central (LB 28B.1) parece ser ulterior às figuras referidas e à mancha de 

picotados dispersos, devendo integrar o período VI, da evolução crono-

estilística da arte do Vale do Tejo. 
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LOMBA DA BARCA 29 
 

Suporte. Painel sub-horizontal, com forma rectangular, definido 

por fracturas e contendo tanto fissuras longitudinais como transversais. 

Mede 0,580 m de comprimento e 0,150 m de largura máxima. 

Catálogo. 
LB 29.1 – Círculo. Esboço, representado através de negativos 

com contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, não 
formando linha contínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

LB 29.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,060 m 
de diâmetro. 

LB 29.3 – Círculo. Esboço, realizado com levantamentos de 
contorno circular ou oval e com grandes dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

LB 29.4 – Triângulo. Totalmente picotado, oferece negativos com 
contorno circular ou oval, possuindo dimensões médias. Mede 0,030 m 
de altura e a largura da base é de 0,045 m. 

LB.29 5 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

LB 29.6 – Linha recta. Foi gravada com negativos, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
contínua. Mede 0,020 m de comprimento. 

LB 29.7 – Mancha. Apresenta levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,065 m de 
comprimento e 0,020 m de largura. 

LB 29.8 – Covinha. Mostra perímetro de forma circular e foi 
gravada a partir de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade.  
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LOMBA DA BARCA 31 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno rectangular, 

definida por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,400 m de comprimento e 0,290 m de largura. 

Catálogo. 
LB 31.1 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos de 

contorno circular ou oval, com médias a grandes dimensões e 
constituindo linha descontínua. Mede 0,100 m de diâmetro. 

LB 31.2 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Parece associar-se tanto ao antropomorfo esquemático abaixo 
descrito (LB 31.4), como ao antropomorfo semi-naturalista de que 
sobrepõe o braço (LB 31.3). Mede 0,110 m de diâmetro. 

LB 31.3 – Antropomorfo. Esquemático, possui cabeça de forma 
circular, corpo largo, braços semi-erguidos e abertos, definindo linha 
horizontal, e pernas afastadas em forma de V invertido. Foi gravado 
através de picotados, com contorno circular ou oval e de dimensões 
médias, enformando linhas contínuas. Tanto a cabeça como o corpo 
encontram-se totalmente preenchidos por picotado. Foi sobreposto por 
círculo (LB 31.2). Mede 0,170 m de altura e 0,120 m de largura, nos 
braços. 

LB 31.4 – Antropomorfo. Esquemático, é formado por elemento 
semicircular e segmento recto ao centro. Dois negativos podem figurar os 
olhos. Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, com 
dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas, largas e 
profundas. Parece associar-se ao círculo anteriormente descrito. Mede 
0,075 m de altura e 0,085 m de largura máxima. 

LB 31.5 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,035 m de 
diâmetro.  

Comentário. O círculo e o antropomorfo esquemático 

apresentam técnicas e pátinas muito semelhantes, devendo constituírem 

associação e, dadas as características iconográficas do segundo, 

pertencerem ao período IV. O antropomorfo semi-naturalista, gravado no 

sentido inverso ao antropomorfo esquemático, é anterior àquele (período 

III), embora o círculo possa ter estado também a ele ligado.  

Os principais elementos iconográficos desta rocha encontram-se 

afectados por fracturas, muito ulteriores à sua realização. 
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◄ Rocha LB 31. 
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LOMBA DA BARCA 32 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,460 m de comprimento e 0,370 m de largura máxima, na área mesial.  

Catálogo. 
LB 32.1 – Oval. Parcialmente amputada, devido a fractura do 

bordo do suporte, foi gravada através de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. 
Mede, actualmente, 0,110 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

LB 32.2 – Círculo. Foi representado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas a médias, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

LB 32.3 – Oval. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias e formando linhas algo descontínuas. Encontra-se 
sobreposta pela linha abaixo descrita (LB 32.4). Mede 0,100 m por  
0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

LB 32.4 – Linha curva. Figurada através de levantamento com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, algo descontínuos. Uma 
das suas extremidades sobrepõe a figura anteriormente descrita           
(LB 32.3). Mede 0,090 m de comprimento. 

LB 32.5 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro.  

Comentário. Tanto a observação das técnicas utilizadas na 

gravação das figuras acima descritas, como os graus de pátina que 

apresentam, sugerem que todas elas pertencem a um mesmo grande 

momento de gravação, que atribuímos ao período VI. 
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LOMBA DA BARCA 33 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma rectangular, 

definida e cortada por algumas fissuras transversais. Mede 0,340 m de 

comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo. 
LB 33.1 – Trapézio. É possível que se quisesse gravar círculo. 

Mostra picotados com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha quase contínua, mas de bordos irregulares. Sobrepõe 
mancha (LB 33.2). Mede 0,130 m de comprimento e 0,110 m de largura. 

LB 33.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede   
0,250 m de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LOMBA DA BARCA 34 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de forma rectangular, 

delimitada por fracturas e oferecendo algumas fissuras longitudinais. 

Mede 0,360 m de comprimento e 0,110 m de largura máxima.  

Catálogo. 
LB 34.1 – Círculo. Foi realizado a partir de negativos, possuindo 

contorno circular ou oval e dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,140 m de diâmetro. 

LB 34.2 – Mancha. Grupo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,300 m de diâmetro. 
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LOMBA DA BARCA 35 
 

Suporte. Pequeno painel sub-horizontal com forma rectangular, 
definido por fracturas e apresentando fissuras transversais. Mede 0,240 m 
de comprimento e 0,210 m de largura máxima.  

Catálogo. 
LB 35.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. 
Talvez se encontre associado à figura abaixo descrita (LB 35.2). Mede 
0,075 m de diâmetro. 

LB 35.2 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval e de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

LB 35.3 – Mancha. Encontra-se formada por picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval e de dimensões médias. Ocupa área 
medindo 0,200 m de diâmetro. 
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LOMBA DA BARCA 37 
 

Suporte. Grande superfície sub-horizontal, oferecendo contorno 

rectangular e correspondendo ao topo de bloco, que se eleva a mais de 1 

m de altura em relação ao solo envolvente. Esta rocha, que se destaca do 

caos de xisto que a rodeia, apresenta forma de mesa, tal como outras 

grandes superfícies decoradas do Vale do Tejo. Mostra significativas 

fissuras longitudinais e profunda fractura quase ao centro, com aquela 

mesma orientação. O seu eixo maior encontra-se disposto no sentido 

sudeste-noroeste. Mede 2,750 m de comprimento e 1,480 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
LB 37.1 – Canídeo. Encontra-se de pé, dirigido para o lado 

esquerdo do observador, em posição oblíqua em relação ao eixo maior do 
suporte. O corpo é constituído por linha recta, oferecendo quatro curtos 
membros subverticais. Foi representado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, formando 
linhas contínuas. Mede 0,080 m de comprimento e 0,060 m de altura, na 
cabeça. 

LB 37.2 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 37.3 – Círculo. Esboço, executado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

LB 37.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede   
0,130 m de diâmetro. 

LB 37.5 – Caprino. Figura com o corpo oblíquo ao eixo maior do 
suporte, em perspectiva e simulando movimento, dirigida para o lado 
direito do observador. Apresenta cabeça triangular, assente em pescoço 
longo e pequena armação vertical. O corpo é ovalado, mostra os 
membros dispostos obliquamente em relação àquele e cauda curta. Foi 

gravado, através de percussão indirecta, com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, constituindo linhas 
contínuas e preenchendo o interior da cabeça e do corpo. Deve 
representar fêmea de Capra ibex e encontra-se associada a figura 
antropomórfica que se situa próxima (LB 37.13). Mede 0,090 m de 
comprimento e 0,040 m de altura, no corpo. 

LB 37.6 – Antropomorfo. Trata-se de figuração esquemática, 
oferecendo corpo rectilíneo, cabeça circular, com o interior preenchido, 
mostrando braços longos e arqueados. Foi gravado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas contínuas. Mede 0,240 m de altura e 0,130 m de 
largura nos braços. 

LB 37.7 – Meandro. Esboçado e apenas aprofundado em dois 
sectores, apresenta quatro curvas, tendo sido gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas a grandes dimensões, formando 
linha descontínua. Encontra-se sobreposto pela figura a seguir descrita 
(LB 37.8). Mede 0,150 m de comprimento. 

LB 37.8 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Sobrepõe a figura anteriormente mencionada (LB 37.7). Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

LB 37.9 – Linha recta. Foi gravada através de picotados, 
oferecendo contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões, 
mas descontínuos. Mede 0,045 m de comprimento. 

LB 37.10 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Mede 0,030 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,010 m de profundidade. 

LB 37.11 – Trapézio. Possui negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, constituindo linhas descontínuas. 
Mede 0,070 m de comprimento por 0,040 m de altura. 

LB 37.12 – Meandro. Com grandes dimensões, apresenta doze 
curvas e foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes, embora enformando linha nem sempre 
contínua. Ocupa área medindo 0,300 m de comprimento e 0,175 m de 
largura. 
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LB 37.13 – Antropomorfo. Semi-naturalista, oferece cabeça 
circular, tronco triangular alongado, braços levantados à altura dos 
ombros e pernas, mal definidas mas quase paralelas. Parece vestir saiote 
e um dos braços segura artefacto longo, talvez um arco, enquanto o outro 
sugere agarrar flecha ou dardo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas quase contínuas 
e preenchendo o interior do corpo. Apresenta elevado grau de desgaste. 
Deve associar-se a zoomorfo anteriormente descrito (LB 37.5). Mede 
0,275 m de altura e 0,070 m de largura, nos braços. 

LB 37.14 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,050 
m de diâmetro. 

LB 37.15 – Oval. Foi gravada com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,095 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

LB 37.16 – Círculo. Encontra-se figurado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha 
quase contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

LB 37.17 – Círculo. Apresenta negativos de contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, formando linha larga e contínua. Foi 
sobreposto por figura em forma de pórtico (LB 37.21). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

LB 37.18 – Trapézio. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha quase contínua. 
Mede 0,060 m de comprimento e 0,050 m de altura. 

LB 37.19 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se figurado 
paralelamente ao eixo maior do suporte. É o maior que se conhece no 
Vale do Tejo. Oferece cabeça circular, corpo linear, algo ondulado, e 
membros arqueados, quase semicirculares. Entre as pernas observa-se o 
falo, na continuação do corpo. Este aproveita parcialmente longa fissura 
longitudinal e o braço direito, primeiramente encurvado para o interior, 
foi corrigido, passando a ser simétrico ao esquerdo. Oferece picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e, sobretudo, 
grandes, formando linhas largas e quase contínuas. O corpo encontra-se 
sobreposto por oval (LB 37.26) e por círculo (LB 37.57). Mede 0,890 m 
de altura e 0,180 m de largura, nos braços. 

LB 37.20 – Antropomorfo. Esquemático, em forma de T. Mostra 
corpo rectilíneo e braços abertos à altura dos ombros, embora 
ligeiramente arqueados. A cabeça, circular, é formada por pequena 
aglomeração de negativos. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, com pequenas a médias dimensões, formando linhas 
descontínuas, tratando-se de pouco mais do  que um esboço. Mede 
0,075 m de altura e 0,060 m de largura, nos braços. 

LB 37.21 – Pórtico. Encontra-se invertido e foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
formando linha descontínua. Sobrepõe círculo (LB 37.17). Mede 0,070 m 
de comprimento e 0,040 m de altura. 

LB 37.22 – Cervídeo (?). Encontra-se de pé, voltado para o lado 
esquerdo do observador. Apresenta cabeça de contorno triangular, corpo 
com a parte dianteira de perfil e a traseira em perspectiva, possuindo 
linha cérvico-dorsal ligeiramente arqueada e a ventral quase plana. Os 
dois pares de membros são rectilíneos, perpendiculares ao corpo, e a 
cauda é curta. Mostra tanto a parte dianteira como a traseira do interior 
do corpo subdivididas por pequenas linhas, rectas ou curvas. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
possivelmente sobre esboço prévio, que constituem linhas contínuas, 
mais largas e profundas na cabeça e no peito. Foi sobreposto por esboço 
de círculo (LB 37.25). Semelhanças técnicas, de pátina e formais 
permitem associar esta figura a zoomorfo adiante descrito (LB 37.28). 
Mede 0,500 m de comprimento e 0,250 m de altura máxima, nos quartos 
traseiros. 

LB 37.23 – Oval. Apresenta picotados de contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,040 m 
por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

LB 37.24 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

LB 37.25 – Círculo. Esboço, gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Sobrepõe zoomorfo (LB 37.22). Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 37.26 – Oval. Apresenta picotados, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, constituindo linha larga e quase contínua. 
Sobrepõe o corpo de figura antropomórfica esquemática (LB 37.19). 
Mede 0,140 m por 0,085 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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LB 37.27 – Semicírculo. Representado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha larga 
e contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

LB 37.28 – Cervídeo (?). Encontra-se figurado de pé, dirigido 
para o lado esquerdo do observador. Mostra a metade dianteira do corpo 
de perfil e a traseira em perspectiva. A cabeça apresenta contorno 
triangular e o corpo possui a linha cérvico-dorsal recta e a ventral pouco 

convexa. Esta apresenta restos de linha interior a ela paralela. Os quatro 
membros são rectilíneos, perpendiculares ao corpo, e a cauda é curta. Foi 
gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, de grandes 
dimensões, formando linhas quase contínuas na cabeça e zona dianteira 
do corpo e descontínuas na restante figuração, embora todas muito 
patinadas. Deve associar-se a outro cervídeo (LB 37.22). Mede 0,430 m 
de comprimento e 0,190 m de altura máxima, na cabeça. 

▲ Rocha LB 37. Vista de nascente. 
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◄ Rocha LB 37. Vista geral. 

▲ Rocha LB 37. Cervídeo (?) 

▲ Rocha LB 37. Dois zoomorfos.  
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LB 37.29 – Colubrídeo (?). Esboço, oferecendo quatro curvas, 
figurado através de negativos com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, formando linha descontínua. Mede   
0,120 m de comprimento. 

LB 37.30 – Bucrânio. Encontra-se figurado na vertical e mostra 
armação ovalada e corpo rectilíneo. Foi gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e grandes, formando 
linhas descontínuas. Mede 0,185 m de altura. 

LB 37.31 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,200 m 
de diâmetro. 

LB 37.32 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,080 m de 
comprimento. 

LB 37.33 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, mais ou menos contínuos. Mede 
0,380 m de comprimento. 

LB 37.34 – Rectângulo. Mostra negativos, de contorno circular 
ou oval e de médias dimensões, formando linhas descontínuas. Mede 
0,100 m de comprimento e 0,040 de largura. 

LB 37.35 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede    
0,100 m de diâmetro. 

LB 37.36 – Linha recta. Foi obtida através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 
0,070 m de comprimento. 

LB 37.37 – Equídeo. Representação da cabeça e do arranque do 
corpo, voltada para o lado esquerdo do observador. A cabeça oferece 
perfil trapezoidal, sobre o pescoço observam-se as crinas e a linha 
cérvico-dorsal angular. Foi figurado através de picotados, de contorno 
circular ou oval, com pequenas a médias dimensões, formando linhas 
contínuas. Mede 0,115 m de comprimento e 0,050 m de altura, na 
cabeça. 

LB 37.38 – Caprino (?). Figuração incompleta, dado apresentar 
apenas a cabeça, o pescoço e parte do corpo. Encontra-se dirigido para o 
lado esquerdo do observador. A cabeça oferece perfil triangular, pescoço 
alto e linha cérvico-dorsal ondulada. Tanto o interior da cabeça como o 

corpo encontram-se preenchidos por picotados. Foi gravada com 
negativos de contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, 
formando linhas contínuas e manchas. Está sobreposto por linha recta 
(LB 37.43). Mede 0,110 m de comprimento e 0,090 de altura, na cabeça. 

LB 37.39 – Mancha. Oferece forma subcircular e foi gravada 
através de picotados, com contorno circular ou oval e pequenas 
dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

LB 37.40 – Mancha. Mostra forma subcircular e foi executada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

LB 37.41 – Antropomorfo (?). Esquemático, foi figurado 
obliquamente em relação ao eixo longitudinal do suporte. Apresenta 
forma de T, com corpo rectilíneo e braços a ele perpendiculares. Possui 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
formando linha algo descontínua. Mede 0,120 m de altura e 0,060 m de 
largura, nos braços. 

LB 37.42 – Linha recta. Mostra picotados, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias e descontínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

LB 37.43 – Linha recta. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões e descontínuos. 
Sobrepõe zoomorfo (LB 37.38). Mede 0,625 m de comprimento. 

LB 37.44 – Semicírculo. Apresenta negativos, de contorno 
circular ou oval e de médias dimensões, formando linha descontínua. É 
tecnicamente semelhante a linha recta (LB 37.43) Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

LB 37.45 – Oval. Foi figurada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha 
descontínua. Encontra-se sobreposta por pequena covinha (LB 37.56). 
Mede 0,120 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

LB 37.46 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Sobrepõe pectiforme   
(LB 37.47). Mede 0,100 m de diâmetro. 

LB 37.47 – Pectiforme. Apresenta corpo rectilíneo, oblíquo ao 
eixo longitudinal do suporte, três membros rectos a ele perpendiculares e 
pescoço alto. Foi gravado através de negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linhas descontínuas. 
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Encontra-se sobreposto por mancha (LB 37.46). Mede 0,125 m de 
comprimento e 0,350 de altura. 

LB 37.48 – Linha recta. Encontra-se representada através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de grandes dimensões, mas 
descontínuos. Mede 0,055 m de comprimento, 

LB 37.49 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

LB 37.50 – Linha curva. Oferece negativos de contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

LB 37.51 – Linha curva. Mostra picotados, de contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

LB 37.52 – Círculo. Esboço que utiliza picotados de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,045 m de diâmetro. 

LB 37.53 – Linha recta. Foi representada através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes e 
descontínuos. Mede 0,275 m de comprimento. 

LB 37.54 – Círculo. É formado por picotados, de contorno 
circular ou oval, com médias dimensões e constituindo linha 
descontínua. Mede 0,020 m de diâmetro. 

LB 37.55 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha descontínua. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

LB 37.56 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Sobrepõe oval (LB 37.45). Mede 0,020 m de diâmetro e 
0,008 m de profundidade. 

LB 37.57 – Círculo. Trata-se de esboço, constituído por picotados 
de contorno circular ou oval e de médias dimensões. Sobrepõe 
antropomorfo (LB 37.19). Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. Apesar do elevado número de ocorrências gráficas 

e da riqueza iconográfica e estilística daqueles, esta rocha não oferece 

muitas sobreposições significativas, do ponto de vista cultural. De facto, 

apenas um esboço de círculo sobrepõe a traseira de representação 

zoomórfica subnaturalista, enquanto círculo e oval também sobrepõem o 

corpo do grande antropomorfo esquemático (LB 37.19). Zoomorfo 

pectiforme foi parcialmente sobreposto por mancha e pequena covinha 

corta figura oval. Todavia, tanto as técnicas de execução como os graus 

de desgaste ou pátina, apresentadas pelas gravuras, permitem conferir a 

muitas delas cronologia relativa, para o que também contribui o estilo e a 

própria gramática iconográfica que evidenciam. Assim, esta rocha mostra 

um primeiro momento de gravação, representado pelos dois zoomorfos, 

possivelmente associados e de grandes dimensões, gravados com 

negativos de tamanho médio e sobretudo grandes, enformando linhas 

contínuas. Eles integram o estilo subnaturalista, sobretudo com paralelos 

em figurações do Cachão do Algarve e de Fratel (F155), e o nosso 

período I da evolução crono-estilística da arte do Tejo. As raras imagens 

mencionadas representam, apenas, 3,51% da iconografia recenseada 

nesta rocha. 

Integra um segundo grande momento de produção iconográfica, 

com contornos culturais próprios, o pequeno caprino dinâmico e 

antropomorfo que o parece perseguir, mas também, a possível 

representação de canídeo, o equídeo incompleto e o caprino igualmente 

incompleto. Todas estas figuras foram gravadas com picotados de 

dimensões pequenas a médias, a maioria mostra o interior dos corpos 

preenchidos e encontram-se todos muito patinados. Totalizam 8,77% das 

imagens a que pudemos atribuir classificação cronológica e devem ser 

atribuídas ao período estilizado dinâmico da arte tagana. 

Correspondem a um terceiro grande período de gravação os dois 

grandes antropomorfos esquemáticos, talvez associando-se a figuras pré-

existentes (um à cena de caça e o outro aos dois zoomorfos de grandes 

dimensões), mas ainda os dois antropomorfos em forma de T, o 

pectiforme e o bucrânio. A associação entre pectiformes e bucrânios 

regista-se, igualmente, na rocha 11 de Fratel; permitindo paralelos com o 

santuário exterior do Escoural, datar tais imagens no Neolítico Final. É, 
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ainda, possível que alguns círculos ou ovais pertençam a este período, o 

segundo melhor representado no suporte em apreço (12,28%). 

O zoomorfo pectiforme, com alto pescoço, encontra bom 

paralelo em figuração de Ficalho e devemos integrá-lo no Calcolítico 

(período meridional). 

Os dois meandriformes e por certo alguns círculos, devem 

pertencer a grande quarto momento de produção iconográfica, 

correspondendo ao período atlântico da arte do Tejo, contendo tantas 

imagens como as do segundo grande período identificado. Por fim, 

covinhas, diversas linhas, círculos, ovais e serpentiforme, representam o 

último período de gravação neste suporte, ao qual corresponde o maior 

número de imagens (17,55%). Importa, contudo, referir que somente 

metades das grafias descritas (50,88%) puderam ser cronologicamente 

atribuídas aos cinco períodos detectados. 

 

  

  

 LB 37.25  LB 37.46  LB 37.26  LB 37.57  LB 37.43  P VI 
  

  

  

  

  LB 37.47  LB 37.19    P IV 
  

  

  

  

     LB 37.38  P III 
  

  

  

  

 LB 37.22  LB 37.28     P I 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 37 da Lomba da Barca. 
 
 
 
 
 

 PI PIII PIV PV PVI P ? total % 
antrop. semi-nat. - 1 - - - - 1 1,75 
antrop. esq. - - 4 - - - 4 7,02 
canídeo - 1 - - - - 1 1,75 
equídeo - 1 - - - - 1 1,75 
cervídeos 2 - - - - - 2 3,51 
caprinos - 2 - - - - 2 3,51 
pectiforme - - 1 - - - 1 1,75 
bucrânio - - 1 - - - 1 1,75 
colubrídeo - - - - 1 - 1 1,75 
semicírculos - - - - 2 1 3 5,26 
círculos - - - 2 2 3 7 12,28 
ovais - - 1 1 - 2 4 7,02 
trapézios - - - - 1 1 2 3,51 
rectângulo - - - - - 1 1 1,75 
linhas rectas - - - - 2 7 9 15,79 
linhas curvas - - - - - 2 2 3,51 
covinhas - - - - 2 1 3 5,26 
meandros - - - 2 - - 2 3,51 
manchas - - - - - 9 9 15,79 
pórtico      1 1 1,75 
Total 2 5 7 5 10 28 57 99,99 
% 3,51 8,77 12,28 8,77 17,55 49,12 100  

Síntese iconográfica da rocha 37 da Lomba da Barca. 
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LOMBA DA BARCA 37A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, mostrando contorno 

trapezoidal, definida por fracturas e atravessada por fissuras, com 

diversas direcções. Mede 0,490 m de comprimento e 0,225 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
LB 37A.1 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha 
descontínua. Sobrepõe podomorfo (LB 37A.2). Mede 0,080 de diâmetro. 

LB 37A.2 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, do lado direito. Oferece contorno oval alongado e está 
representada com negativos de contorno circular ou oval, possuindo 
dimensões médias a grandes, formando linha algo descontínua. Foi 
sobreposto pela figura anteriormente descrita (LB 37A.1). Mede 0,210 m 
de comprimento e 0,105 m de largura máxima, na área mesial. 

LB 37A.3 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados dispersos, 
localizados no interior de podomorfo (LB 37A.2). Mostra levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

Comentário. Tanto a técnica utilizada na gravação, como os 

graus de pátina das representações desta rocha, sugerem pertencer a um 

mesmo grande período de gravação (PVI), embora o podomorfo seja 

algo anterior. Aliás, nas rochas das Alagoas (Tondela), e em outras, 

encontram-se frequentemente associados círculos e podomorfos. 
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LOMBA DA BARCA 38 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, possuindo contorno 

rectangular, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,600 m de comprimento e 0,250 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
LB 38.1 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

LB 38.2 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

LB 38.3 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça com 
contorno subcircular, assente em pescoço destacado, corpo rectilíneo, 
mas largo,  e braços, algo arqueados, levantados à altura dos ombros. A 
mão direita segura artefacto curvo e longo, muito possivelmente um 
arco. A parte inferior do corpo não se encontra bem definida, 
correspondendo a mancha de negativos dispersos. Foi figurado através 
de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, constituindo linhas contínuas, descontínuas e manchas, com 
diferentes densidades. Mede 0,320 m de altura e 0,210 m de largura, nos 
braços. 

LB 38.4 – Arco. Possui forma longa, não muito encurvada e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
apenas parcialmente contínuos. Encontra-se suportado pela mão 
esquerda de antropomorfo (LB 38.3). Mede 0,310 m de comprimento. 

LB 38.5 – Mancha. Apresenta negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. O antropomorfo corresponde a representação rara 

por segurar o que parece ser um arco, situação que tem paralelo em 

apenas duas outras ocorrências na arte do Vale do Tejo, embora esta seja 

a mais evidente. Trata-se de imagem que podemos classificar como 

esquemática dado o seu sintetismo formal. Ela encontra paralelo em 

figuração antropomórfica da rocha 37 do mesmo arqueossítio e deve ser 

atribuída ao período meridional da arte tagana. 

O círculo é certamente realização ulterior, embora associando-se 

àquela, aspecto muito recorrente no Vale do Tejo. 
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◄ Rocha LB 38.
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TABELAS 
 

 
 
 
 

 1 2 5 6 61 8 9 13 15 16 17 19 23 25 26 28D 29 31 32 33 34 35 37 37A 38 total 

antrop. semi nat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

antrop. esq. - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 - - - - 4 - 1 9 

podomorfos - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 

falo - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

veados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 

cabras montês - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - 3 

cavalo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

cão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

colubrídeo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

bucrânio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

pectiformes - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 

arco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

esteliforme - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

linhas rectas - - - 3 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 9 - - 14 

linhas curvas 1 1 - - 2 - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 2 - - 8 

linhas ond. /serpent. - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 3 

barra - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

pórtico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

triângulos - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - 3 

rectângulo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

trapezios 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - 5 

círculos 3 - 3 - 7 1 3 3 4 - 3 2 - 3 5 3 2 2 1 - 1 2 7 1 1 57 

dois círc conc. - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

círc c/ ponto c. - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

círc. cont. cov. c. - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

discos - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

semícirculos - 2 - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 3 - - 8 

ovais - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 2 - - - 4 - - 10 

meandros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 

covinhas - - 2 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 3 - 1 8 

ferradura - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

manchas 1 5 - 1 2 - 3 3 2 3 3 2 2 2 - 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 49 

Total 6 8 9 6 16 2 6 10 8 6 10 4 3 6 7 4 8 5 5 2 2 3 57 3 5 201 

Síntese iconográfica das rochas da Lomba da Barca. 
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Ref. Ø  Ref. Ø 
LB 1.1 0,075  LB 25.2 0,050 
LB 1.2 0,075  LB 25.4 0,025 
LB 1.5 0,040  LB 25.6 0,050 
LB 5.2 0,050  LB 26.1 0,060 
LB 5.7 0,040  LB 26.2 0,060 
LB 5.8 0,040  LB 26.3 0,060 
LB 61.1 0,055  LB 26.4 0,040 
LB 61.2 0,050  LB 26.6 0,040 
LB 61.6 0,125  LB 28B.1 0,080 
LB 61.7 0,075  LB 28B.2 0,040 
LB 61.8 0,105  LB 28B.3 0,040 
LB 61.10 0,075  LB 29.1 0,030 
LB 61.14 0,110  LB 29.3 0,030 
LB 8.1 0,120  LB 31.1 0,100 
LB 9.1 0,090  LB 31.2 0,110 
LB 9.2 0,070  LB 32.2 0,055 
LB 9.4 0,040  LB 34.1 0,140 
LB 13.1 0,045  LB 35.1 0,075 
LB 13.6 0,025  LB 35.2 0,050 
LB 13.9 0,055  LB 37.3 0,035 
LB 15.2 0,075  LB 37.16 0,040 
LB 15.4 0,075  LB 37.17 0,100 
LB 15.6 0,045  LB 37.25 0,050 
LB 15.8 0,055  LB 37.52 0,045 
LB17.4 0,050  LB 37.54 0,020 
LB 17.6 0,070  LB 37.57 0,050 
LB 17.9 0,025  LB 37A.1 0,080 
LB 19.1 0,110  LB 38.1 0,070 
LB 19.4 0,090    
     
Círculos das rochas da Lomba da Barca (Σ m57 = 0,628m). 
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Lomba da Barca – Relações estratigráficas verticais (15). 
 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
          LB 5.4            LB 5.5              
          LB 5.9                  LB 5.8        
                      LB 5.5      LB 5.7        
                                    
    LB61.15   LB61.14                             
    LB61.16   LB61.14                             
                                    
       LB 15.1   LB 15.2                          
                                    
                LB 17.6      LB 17.7              
                                    
                LB 31.2      LB 31.3              
                                    
    LB 32.4      LB 32.3                          
                                    
          LB 37.25                        LB 37.22  
          LB 37.46            LB 37.47              
          LB 37.26            LB 37.19              
          LB 37.57            LB 37 19              
          LB 37.43                  LB 37.38        
                                    
       LB 37A.1   LB 37A.2                          
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CACHÃO DO ALGARVE
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◄ Cachão do Algarve. Vista de sul. ▲ Cachão do Algarve. Grandes superfícies 

decoradas. 

◄ Cachão do Algarve. Bancada de xisto. ▲ Cachão do Algarve. Lajes gravadas. 

◄ Cachão do Algarve. Bancada de xisto, 
vista de sul.  
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A estação de arte rupestre denominada Cachão do Algarve, 

medindo cerca de 800 m de comprimento, ocupa larga bancada de xistos-

grauváquicos, da margem direita do Tejo e sobranceira às suas águas. Na 

zona existiu antiquíssimo moinho, com extensa caldeira, correndo ali o 

rio no sentido norte-sul, antes de desenhar acentuada curva e de se dirigir 

na direcção poente. 

Aquele local encontra-se a menos de 2 km para sudeste do 

vértice geodésico Serranos e a pouco mais de 1 km, a nascente, das casas 

do Monte do Pinhal. A 1 km para montante situa-se, na margem oposta, a 

estação da Lomba da Barca. 

O sítio arqueológico, submerso pelas águas da albufeira da 

barragem de Fratel, pertence à freguesia de Perais e ao concelho de Vila 

Velha de Ródão. 

As coordenadas geodésicas, aproximadas, dos dois extremos da 

área contendo petróglifos, apresentam 39º38’51’’ de latitude norte e 

7º35’48’’ de longitude oeste de Greenwich, a montante, assim como 

39º38’30’’ de latitude norte e 7º35’46’’ de longitude oeste de Greenwich, 

a jusante. 

Foram estudadas as seguintes 54 superfícies gravadas, a partir de 

moldes de látex, de diapositivos coloridos e de fotografias: 03, 04, 07, 1, 

3, 5, 6, 6B, 6D, 14, 14B, 16, 18, 23, 25, 27B, 28A, 28B, 29, 31, 41, 50, 

50A, 53, 54, 55C, 56, 57, 58A, 58B, 581, 59, 60, 61, 63, 641, 65, 66, 67A, 

68C, 68D, 69A, 69B, 712, 713, 72, 73, 87, 911, 99, 101B, 102, 106 e 113. 

Importa referir que algumas superfícies com números distintos 

fazem parte de uma mesma grande unidade, conforme acontece com as 

compreendidas entre os números 25 e 30 ou 54 e 76, estas últimas 

constituindo o conjunto denominado “grande rocha”. 
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CACHÃO DO ALGARVE 03 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas profundas e atravessada por diversas fissuras. 

Mede 0,260 m de comprimento e 0,210 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo 
CAL 03.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 

mostrando contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 03.2 – Círculo. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua. Encontra-se envolvido por oval, que também o sobrepõe   
(CAL 03.3). Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 03.3 – Oval. Apresenta negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. 
Envolve e sobrepõe pequeno círculo (CAL 03.2). Mede 0,075 m por 
0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 03.4 – Mancha. Núcleo de levantamentos, providos de 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 
0,100 m de diâmetro. 

CAL 03.5 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de comprimento e    
0,050 m de largura média. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

► Rocha CAL 03. 
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CACHÃO DO ALGARVE 04 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (14º) e com 

contorno rectangular, atravessada por fissuras transversais. Mede     

0,500 m de comprimento e 0,280 m de largura máxima. 

Catálogo 
CAL 04.1 – Veado. Representação de macho, de pé, com a 

cabeça baixa, dirigido para a direita do observador e de figuração de 
corça, que se encontra à sua frente (CAL 04.2). A armação é 
desenvolvida e sobrepõe os quartos traseiros da corça mencionada, a 
cabeça é linear, a linha cérvico-dorsal está ligeiramente ondulada e a 
ventral convexa. A cauda é curta e está levantada. Ambos pares de 
membros são lineares, embora os ulteriores sejam arqueados no terço 
inferior, encontrando-se ligeiramente oblíquos em relação ao corpo. Este 
oferece mancha de picotados no interior. Foi gravado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linhas quase contínuas. Sobrepõe veado fêmea 
(CAL 04.2). Mede 0,325 m de comprimento e 0,150 m de altura, nos 
quartos dianteiros. 

CAL 04.2 – Veado. Figuração de fêmea, de pé, dirigida para o 
lado direito do observador. A cabeça, trapezoidal e levantada, assenta em 
pescoço curto. A linha cérvico-dorsal é ligeiramente ondulada e a ventral 
convexa. A cauda é curta e encontra-se levantada. Ambos pares de 
membros são lineares, estando os dianteiros oblíquos ao corpo. No 
interior deste observam-se picotados dispersos e linha paralela à ventral. 
Foi representado através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias e grandes dimensões, enformando linhas quase contínuas. Está 
parcialmente sobreposto por veado macho (CAL 04.1). Mede 0,245 m de 
comprimento e 0,120 m de altura máxima, na cabeça. 

CAL 04.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,125 m 
de diâmetro. 

CAL 04.4 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,035 m de comprimento. 

CAL 04.5 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,030 m de comprimento. 

CAL 04.6 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
comprimento e 0,075 m de largura média. 

Comentário. Os dois cervídeos protagonizam cena de pré-

acasalamento, muito rara na arte do Vale do Tejo. Além do 

comportamento característico, observa-se claro dimorfismo sexual entre 

os dois intervenientes, onde o macho mostra corpulência bem maior. As 

duas figurações integram o período estilizado estático. 
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CACHÃO DO ALGARVE 07 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (9º), com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessado por fissuras 

transversais. Mostra conjunto de covinhas naturais. Mede 0,590 m de 

comprimento e 0,185 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo 
CAL 07.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de pequenas a grandes dimensões. Mede 
0,150 m de diâmetro. 

CAL 07.2 – Círculo. Apresenta levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linha contínua mas algo difusa. Encontra-se sobreposto por negativos do 
tipo bago de arroz. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 07.3 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas a grandes dimensões. Mede 0,160 m de diâmetro. 

CAL 07.4 – Barra. Foi gravada a partir de negativos, mostrando 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,055 m de 
comprimento e 0,020 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

CAL 07.5 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 07.6 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼  Rocha CAL 07. 
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CACHÃO DO ALGARVE 1 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (6º), com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e percorrida por fissuras 

longitudinais. Situava-se frente a azenha. Mede 0,800 m de comprimento 

e 0,640 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo 
CAL 1.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 1.2 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,320 m por 0,250 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 1.3 – Mancha. Grupo de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,500 m de diâmetro. 

Comentário. Tanto a iconografia, como o tipo de variante de 

gravação, apontam para cronologia tardia, da grande oval, bem integrada 

no centro da extremidade do suporte. As manchas de picotados dispersos 

podem ser sub-contemporâneas daquela imagem. 

 

 

 

  

◄ Rocha 1. Vista geral. 
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CACHÃO DO ALGARVE 3 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (6º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras transversais, tal como 

por fractura oblíqua. Mede 0,555 m de comprimento e 0,215 m de 

largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo 
CAL 3.1 – Corço. Foi figurado de pé, dirigido para o lado direito 

do observador e para figura antropomórfica, encontrando-se disposto 
obliquamente em relação ao suporte e em perspectiva. Apresenta cabeça 
erguida, com contorno triangular, assente em pescoço longo e largo. 
Sobre a cabeça reconhece-se a armação, curta e vertical. O corpo mostra 
forma oval, a cauda é curta e está levantada. Ambos membros são 
lineares e rectos, encontrando-se os dianteiros perpendiculares ao eixo do 
corpo e os traseiros oblíquos e paralelos entre si, conferindo movimento 
à figura. Foi gravado através de negativos com contorno circular ou oval, 
de pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas e profundas, assim 
como manchas que preenchem a cabeça e a quase totalidade do corpo. 
Mede 0,120 m de comprimento e 0,075 m de altura máxima (na cabeça). 

CAL 3.2 – Antropomorfo. Trata-se de figuração de pé, mostrando 
rara sensação de movimento. Oferece cabeça circular e corpo recto. Os 
braços, semierguidos, encontram-se dispostos em paralelo, esticados e 
dirigidos para diante, na direcção do zoomorfo anteriormente descrito 
(CAL 3.1). As mãos parecem abertas. Os dois membros inferiores 
oferecem forma de V invertido. Do pescoço sai longa e espessa linha, 
talvez representando capa ou outra peça de vestuário. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, 
constituindo linhas e manchas contínuas. Mede 0,110 m de altura. 

CAL 3.3 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 3.4 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

Comentário. O antropomorfo e o zoomorfo protagonizam uma 

das raras cenas da arte do Vale do Tejo, onde participam aqueles dois 

tipos de imagens. 

A interacção entre as figuras referidas é óbvia, embora o seu 

significado seja mais problemático.  

Trata-se, de facto, de figuração humana que se dirige para o 

caprino e que levanta os braços na sua direcção, com os dedos das mãos 

abertos.  

A capa que o antropomorfo transporta presa ao pescoço e como 

que esvoaçante, também ajudando a conferir-lhe movimento, deve 

desempenhar importante papel simbólico na caracterização do tema 

reproduzido. 

Por outro lado, o caprino, em corrida, dirige-se para o 

antropomorfo, como que atendendo ao chamamento daquele, talvez 

xamã ou demiurgo, em contacto com as forças da Natureza e o 

transcendente que o animal selvagem deve representar, parecendo a ele 

obedecer. 
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►  Rocha CAL 3. 
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CACHÃO DO ALGARVE 5 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (9º), com contorno de forma 

rectangular, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,850 m de comprimento e 0,690 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo 
CAL 5.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede      
0,100 m de diâmetro. 

CAL 5.2 – Oval. Esboço, oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, embora muito 
descontínuos. Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 5.3 – Círculo. Esboço, executado com negativos, de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

CAL 5.4 – Círculo. Pouco mais que esboçado, mostra 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha descontínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 5.5 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha quase contínua. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

CAL 5.6 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha contínua e profunda. Foi 
sobreposta por covinha (CAL 5.7). Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 5.7 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Sobrepõe círculo (CAL 5.6). Mede 0,025 m por 
0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de profundidade. 

CAL 5.8 – Espiral. Dextrorsa, oferece cerca de uma volta e meia. 
Apresenta negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha larga e profunda. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 5.9 – Oval. Esboço, elaborado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,070 m por 
0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 5.10 – Oval. Foi gravada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha em 
parte descontínua. Encontra-se sobreposta por círculo contendo covinha 
central (CAL 5.11). Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 
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CAL 5.11 – Círculo contendo covinha central. Mostra negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda, tal como a covinha central. Mede 0,080 m de 
diâmetro e a covinha tem e 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CAL 5.12 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 5.13 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e quase contínuos. Tentaria unir 
círculo (CAL 5.14) e círculo contendo covinha central (CAL 5.11). Mede 
0,035 m de compartimento. 

CAL 5.14 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha quase contínua. Mede 
0,080 m de diâmetro. 

CAL 5.15 – Círculo contendo ponto central. Esboço elaborado a 
partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões 
mas muito descontínuos. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 5.16 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

Comentário. A iconografia registada nesta rocha parece ser 

bastante homogénea, em termos cronológicos, situando-se nos períodos 

atlântico e dos círculos e linhas, da arte tagana. 

As duas sobreposições observadas quase não são relevantes, em 

termos culturais. 

 P V P VI-A P VI-B P ? total 
círculos 1 4 - - 5 
circ. c. ponto cent. 1 - - - 1 
circ. c. cov. cent. 1 - - - 1 
ovais 1 - - 2 3 
espiral 1 - - - 1 
covinha - - 1 - 1 
linha recta - - 1 - 1 
mancha - - - 3 3 
Total 5 4 2 5 16 

 
▲ Rocha CAL 5.

Síntese iconográfica da rocha 5 do Cachão do Algarve.
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CACHÃO DO ALGARVE 6 
 

Suporte. Sector de superfície decorada, horizontal (5º) e 

sobrelevado em relação à restante rocha, oferecendo contorno triangular. 

Mostra algumas fissuras transversais. Mede 0,725 m de comprimento e 

0,440 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo 
CAL 6.1 – Idoliforme. Encontra-se no topo do suporte, quase 

delimitado pelos seus bordos. Oferece corpo rectangular, assente em base 
recta, e a extremidade distal arqueada. No seu interior observa-se linha 
mesial, completada por fissura e, entre esta e a base, segmento vertical 
colocado no centro, definindo dois espaços quadrangulares. Apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas, embora de largura e 
profundidade algo variáveis. Mede 0,220 m de altura e 0,160 m de 
largura. 

CAL 6.2 – Círculo. Pouco mais que um esboço, mostra 
picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, enformando linha descontínua. Contém linha curva        
(CAL 6.3) e foi sobreposto por oval (CAL 6.4). Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

CAL 6.3 – Linha curva. Sucessão de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Encontra-se no interior 
de esboço de círculo (CAL 6.2). Mede 0,065 m de comprimento. 

CAL 6.4 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, constituindo linha quase contínua. Envolve 
esboço de círculo (CAL 6.5) e sobrepõe círculo (CAL 6.2). Mede     
0,130 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6.5 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,055 m de diâmetro. 

CAL 6.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  

0,150 m de diâmetro. 
CAL 6.7 – Oval. Possui picotados, com contorno circular ou 

oval, de pequenas dimensões, enformando linha quase contínua. Mede 
0,065 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6.8 – Oval. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, embora de 
largura e profundidade variáveis. Sobrepõe mancha (CAL 6.9). Mede 
0,090 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6.9 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Foi 
sobreposta por oval (CAL 6.8). Mede 0,250 m de diâmetro. 
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Comentário. Este suporte contém importante representação 

idoliforme, em posição dominante e integrada na forma do seu contorno. 

É difícil conferir cronologia àquela figura, a partir da sua análise 

endógena, permitindo os paralelos encontrados na cultura material 

atribuí-la ao Neolítico Final ou ao Calcolítico (período meridional). 

 

  ▼ Rocha CAL 6. 
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CACHÃO DO ALGARVE 6B 
 

Suporte. Superfície horizontal (5º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas, mostrando longas fissuras transversais e 

estalamentos diversos. Mede 1,300 m de comprimento e 0,620 m de 

largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo 
CAL 6B.1 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo 
descontínua. Encontra-se sobreposta por oval (CAL 6B.2). Mede      
0,090 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6B.2 – Oval. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Sobrepõe oval 
(CAL 6B.1). Mede 0,130 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6B.3 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

CAL 6B.4 – Círculo. Esboço, executado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 6B.5 – Círculo. Esboço, figurado com negativos, de 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

CAL 6B. 6 – Oval. Esboço, realizado com picotados, de contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,090 m por 0,060 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6B.7 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

CAL 6B.8 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

CAL 6B.9 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe cervídeo (CAL 6B.10). Mede  
0,070 m de diâmetro. 

CAL 6B.10 – Veado. Parece tratar-se de fêmea, dada a ausência 
de armação. A cauda curta poderia indicar caprino, o que a forma 
alongada do corpo põe em causa. O animal foi representado de pé, 
dirigido para o lado direito do observador. A cabeça é longa, assentando 
em pescoço desenvolvido e largo, observando-se duas orelhas curtas. O 
corpo é ovalado, com a linha cérvico-dorsal ondulada e a ventral 
convexa. A cauda é curta e encontra-se levantada. Oferece dois pares de 
membros rectilíneos, todos paralelos entre si e oblíquos em relação ao 
corpo. No interior deste observa-se linha, que parte da cabeça e atinge a 
zona genital. Foi gravado a partir de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas contínuas. 
Encontra-se sobreposto por círculo (CAL 6B.9), por mancha            
(CAL 6B.11) e por linha recta (CAL 6B.12). Mede 0,230 m de 
comprimento e 0,120 m de altura, na cabeça. 

CAL 6B.11 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Sobrepõe cervídeo 
(CAL 6B.10). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 6B.12 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Sobrepõe cervídeo               
(CAL 6B.10). Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 6B.13 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 6B.14 – Oval. Esboço, produzido através de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,080 m por 
0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6B.15 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 6B.16 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua. Mede 
0,050 m de diâmetro. 
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CAL 6B.17 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

CAL 6B.18 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 6B.19 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua e profunda. 
Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6B.20 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua e profunda. Mede 
0,075 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6B.21 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 

dimensões médias. Mede 0,022 m por 0,015 m, segundo dois eixos 
ortogonais e 0,008 m de profundidade. 

CAL 6B.22 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 6B.23 – Dois círculos concêntricos. Encontram-se 
parcialmente amputados, devido a fractura do suporte. Apresentam 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas e profundas. No interior contém mancha de 
picotados dispersos (CAL 6B.24). Mediam 0,070 m e 0,105 m de 
diâmetro. 

CAL 6B.24 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Encontra-se no interior de dois 
círculos concêntricos (CAL 6B.23). Mede 0,030 m de diâmetro. 
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CAL 6B.25 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0, 140 m 
de diâmetro. 

CAL 6B.26 – Dois círculos concêntricos. Foram figurados 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, enformando linhas nem sempre contínuas e encontrando-se o 
círculo exterior amputado, devido a fractura do suporte. Medem 0,100 m 
e 0,150 m de diâmetro. 

CAL 6B.27 – Oval. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m por 
0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6B.28 – Oval. Pouco mais que um esboço, mostra 
picotados, com contorno circular ou oval de médias a grandes 
dimensões. Mede 0,090 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6B.29 – Dois círculos geminados. Esboços, executados 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e descontínuos. Cada círculo mede 0,080 m de diâmetro, 
sendo o comprimento da figura de 0,160 m. 

CAL 6B.30 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha quase 
contínua, embora de largura e profundidade irregulares. Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário. A figura central desta rocha é, conforme acontece 

em outras, a mais antiga, tratando-se de zoomorfo de estilo estilizado 

estático. Importa não esquecer a presença, naquele, da linha da vida. A 

sua associação, com sobreposição, de círculo, muito mais tardio, é 

recorrente na arte do Vale do Tejo. 

Os dois conjuntos de círculos concêntricos e, talvez, alguns 

círculos isolados, devem pertencer ao período atlântico. 

Por fim, a restante iconografia integrará o período terminal da 

arte tagana (círculos e linhas). 

 
 P II P V  P VI P ? total 
veado 1 - - - 1 
círculos - - 6 1 7 
dois círc. conc. - 2 - - 2 
círc. geminados - - - 1 1 
ovais - - 3 5 8 
linha recta - - - 1 1 
covinha - - - 1 1 
manchas - - 1 8 9 
Total 1 2 10 17 30 

Síntese iconográfica da rocha 6B do Cachão do Algarve. 
 
 
 

  

▼ Rocha CAL 6B. 
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CACHÃO DO ALGARVE 6D 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 1,600 m de comprimento e 1,080 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo 
CAL 6D.1 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 6D.2 – Oval. Parcialmente em esboço, mostra picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m por 
0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6D.3 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 6D.4 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,030 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 6D.5 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6D.6 – Linha recta. Foi gravada a partir de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. 
Mede 0,060 m de comprimento. 

CAL 6D.7 – Semicírculo. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 6D.8 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 6D.9 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 6D.10 – Disco. É constituído por negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,250 m por 
0,150 m, segundo dois eixos ortogonais.  

CAL 6D.11 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 6D.12 – Semicírculo. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 6D.13 – Trapézio. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linhas contínuas, 
largas e profundas. Mede 0,075 m de comprimento e 0,050 m de altura. 

CAL 6D.14 – Triângulo. Isósceles, apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linhas 
contínuas, largas e profundas. Mede 0,050 m de altura e 0,070 m de 
largura na base. 

CAL 6D.15 – Disco. É formado por negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,055 m de diâmetro. 

CAL 6D.16 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, mas algo descontínuos. 
Foi sobreposta por círculo (CAL 6D.17). Mede 0,080 m por 0,050 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6D.17 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e algo descontínuos. 
Sobrepõe oval (CAL 6D.16). Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 6D.18 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,200 m de diâmetro. 

CAL 6D.19 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 6D.20 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

CAL 6D.21 – Colubrídeo. Mostra cinco curvas, a maioria 
abertas, tal como negativos, com contorno circular ou oval, de médias e 

336 



 

grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe círculo (CAL 6D.22) e antropomorfo esquemático             
(CAL 6D.26). Mede 0,550 m de comprimento. 

CAL 6D.22 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por colubrídeo (CAL 6D.21) e por grande 
semicírculo (CAL 6D.24). Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 6D.23 – Linha curva. Foi gravada a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Foi 
sobreposta por grande semicírculo (CAL 6D.24). Mede 0,060 m de 
comprimento. 

CAL 6D.24 – Semicírculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo (CAL 6D.22) e linha curva 
(CAL 6D.23). Mede 0,160 m de diâmetro. 

CAL 6D.25 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 6D.26 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo 
subcircular e barra longitudinal. Foi gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Encontra-se sobreposto por colubrídeo   
(CAL 6D.21). Mede 0,070 m de altura e 0,060 m de largura máxima.  

CAL 6D.27 – Semicírculo. Mostra negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Mede    
0,080 m de diâmetro.  

CAL 6D.28 – Círculo contendo ponto central. Foi figurado a 
partir de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linha contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por 
colubrídeo (CAL 6D.30). Mede 0,125 m de diâmetro. 

CAL 6D.29 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Foi sobreposta por grande semicírculo (CAL 6D.31). Mede 0,050 m por 
0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6D.30 – Colubrídeo. Mostra dez curvas suaves e negativos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 

contínua. Sobrepõe círculo contendo ponto central (CAL 6D.28) e dois 
círculos (CAL 6D.32 e CAL 6D.33). Mede 0,430 m de comprimento. 

CAL 6D.31 – Semicírculo. Possui picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe oval (CAL 6D.29) e foi sobreposto 
por grande círculo (CAL 6D.34). Mede 0,180 m de diâmetro.  

CAL 6D.32 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Encontra-se sobreposto por colubrídeo   
(CAL 6D.30). Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 6D.33 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por colubrídeo (CAL 6D.30) e por grande 
círculo (CAL 6D.34). Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 6D.34 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda, interrompida devido a fractura do bordo do 
suporte. Sobrepõe semicírculo (CAL 6D.31) e círculo (CAL 6D.33). 
Mede 0,180 m de diâmetro. 

CAL 6D.35 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede      
0,200 m de diâmetro. 

CAL 6D.36 – Ângulo. Agudo, apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas. Mede 0,060 m de comprimento e 0,040 m de altura. 

CAL 6D.37 – Oval. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 6D.38 – Barra. Mostra levantamentos com contorno oval, 
de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,065 m de comprimento. 

CAL 6D.39 – Oval. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois ortogonais. 

CAL 6D.40 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 
0,300 m de diâmetro. 
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 CAL 6D.41 – Linha curva. Apresenta levantamentos, com 
contorno oval, de grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe podomorfo 
(CAL 6D.42). Mede 0,100 m de comprimento. 

CAL 6D.42 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada, 
de lado esquerdo. Parcialmente esboçado, mostra picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Sobrepõe 
círculo (CAL 6D.43) e foi sobreposto por linha curva (CAL 6D.41). 
Mede 0,180 m de comprimento e 0,100 m de largura máxima, no terço 
distal. 

CAL 6D.43 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por podomorfo (CAL 6D.42). 
Mede 0,130 m de diâmetro. 

CAL 6D.44 – Mancha. Pequeno conjunto de levantamentos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 6D.45 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 6D.46 – Disco. Foi representado a partir de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Encontra-se sobreposto 
por oval (CAL 6D.47). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 6D.47 – Oval. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe disco (CAL 6D.46). Mede 0,140 m 
por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais.  

 

 ◄ Rocha CAL 6D. 
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CAL 6D.48 – Barra. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,110 m de comprimento. 

CAL 6D.49 – Oval. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,090 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 6D.50 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval, com pequenas, médias e grandes 
dimensões. Mede 0,250 m de diâmetro.  

Comentário. Podemos atribuir, embora com reservas, ao período 

IV ou meridional da evolução da arte tagana, o antropomorfo em forma 

de phi (φ) e ao período subsequente (atlântico), os três discos, pelo 

menos um dos círculos e o círculo contendo ponto central.  

Pertencem ao período terminal da arte do Vale do Tejo (período 

dos círculos e linhas), numerosos círculos, semicírculos, ovais e algumas 

figuras poligonais, que podem corresponder à tentativa não conseguida 

de representar aquelas primeiras imagens. A fase final deste período 

mostra dois longos colubrídeos, podomorfo, círculos e ovais, executados 

a partir de levantamentos de grandes dimensões, enformando linhas 

contínuas, largas e profundas, conforme acontece em outras rochas do 

Vale do Tejo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfo 1 - - - - 1 2 
podomorfo - - - 1 - 1 2 
colubrídeos - - - 2 - 2 4 
barras - - - - 2 2 4 
círculos - 1 5 3 - 9 18 
semicírculos - - - 2 3 5 10 
discos - 3 - - - 3 6 
ovais - - 4 4 - 8 16 
trapézio   - - 1 - - 1 2 
triângulo - - 1 - - 1 2 
ângulo  - - - - 1 1 2 
círc. c/ p. cent. - 1 - - - 1 2 
linha recta - - - - 1 1 2 
linhas curvas - - - - 2 2 4 
manchas - - - 6 5 11 22 
covinha - - - - 1 1 2 
Total 1 5 11 18 15 50 100 
% 2 10 22 36 30 100  

Síntese iconográfica da rocha 6D do Cachão do Algarve. 
 

  

  

  CAL 6D.42  CAL 6D.21  CAL 6D.30  CAL 6D.34  P VI-B 
     

  

  

  

 CAL 6D.47  CAL 6D.43  CAL 6D.22  CAL 6D.32  CAL 6D.33  P VI-A 
  

  

  

 
 

 CAL 6D.46    CAL 6D.28   P V 
  

  
   

   

   CAL 6D.26    P IV 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 6D do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 14 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (6º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e percorrida por fissuras, segundo a sua maior 

dimensão. Mede 0,815 m de comprimento e 0,205 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo 
CAL 14.1 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,085 m de diâmetro. 

CAL 14.2 – Círculo. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha algo descontínua 
e difusa. Encontra-se sobreposto por mancha (CAL 14.3) e por círculo 
(CAL 14.4). Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 14.3 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval e dimensões médias. Sobrepõe 
círculo (CAL 14.2) e foi sobreposta por outro círculo (CAL 14.4). Mede 
0,100 m de diâmetro. 

CAL 14.4 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e enformando linha contínua e profunda. 
Sobrepõe mancha (CAL 14.3) e círculo (CAL 14.2). Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

CAL 14.5 – Oval. Foi representada a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 14.6 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua larga e profunda. 
Mede 0,120 m de diâmetro. 

CAL 14.7 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 
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CACHÃO DO ALGARVE 14B 
 

Suporte. Sector de superfície, oblíqua (30º) e rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede 

0,420 m de comprimento e 0,205 m de largura máxima. 

Catálogo 
CAL 14B.1 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Foi sobreposto por mancha (CAL 14B.2). Mede    
0,120 m de diâmetro. 

CAL 14B.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, alguns destes muito alongados ou 
em bago de arroz, de pequenas a médias dimensões. Sobrepõe círculo 
(CAL 14B.1). Mede 0,250 m de diâmetro. 

CAL 14B.3 – Covinha. Mostrar perímetro de forma subcircular e 
foi gravada através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,005 m de 
profundidade. 

CAL 14B.4 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões, enformando linha contínua. Mede   
0,090 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 14B.5 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

 
 

 

 

 

  

▲ Rocha CAL 14B.
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CACHÃO DO ALGARVE 16 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (10º) e de forma 

rectangular, atravessado por fissuras oblíquas. Mede 0,400 m de 

comprimento e 0,300 m de largura máxima. 

Catálogo 
CAL 16.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Foi sobreposta por 
conjunto de quatro círculos concêntricos (CAL 16.2). Mede 0,160 m de 
diâmetro. 

CAL 16.2 – Quatro círculos concêntricos. Foram gravados a 
partir de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linhas contínuas, à excepção de círculo maior. Sobrepõe 
mancha (CAL 16.1). Os círculos medem 0,040 m, 0,080 m, 0,120 m e 
0,160 m, de diâmetro. 

 
 
 

 
 

 ◄ Rocha CAL 16. 
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CACHÃO DO ALGARVE 18 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (9º), com forma rectangular, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais. A rocha encontrava-se parcialmente coberta por líquenes, 

que não foram retirados, pelo que o molde elaborado apenas abrange 

uma parte dela. A zona, de que possuíamos documentação, mede 1,350 

m de comprimento e 0,350 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo 
CAL 18.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 18.2 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,075 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 18.3 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça oval, 
com dois pequenos olhos circulares, assente em pescoço longo. O corpo 
é linear, na continuação do pescoço e prolonga-se no sexo. Ambos pares 
de membros mostram forma de V invertido. Foi gravado através de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias e constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Encontra-se 
sobreposto por pequena oval (CAL 18.5). Mede 0,200 m de altura e 
0,070 m de largura máxima, nos braços. 

CAL 18.4 – Mancha. Pequeno aglomerado de picotados, com 
contorno oval e de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 18.5 – Oval. Esboço, apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo contínua. 
Sobrepõe antropomorfo esquemático (CAL 18. 3). Mede 0,035 m por 
0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 18.6 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 18.7 – Espiral. Dextrorsa, apresenta cinco voltas. Foi 
figurada a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda, encontrada 
muito patinada. Mede 0,165 m de diâmetro. 

CAL 18.8 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, mas de bordos 
irregulares. Mede 0,090 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 18.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e pequenas a grandes dimensões. Mede     
0,150 m de diâmetro. 

CAL 18.10 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

CAL 18.11 – Dois círculos concêntricos. Exibem picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas 
contínuas. O círculo exterior foi sobreposto por círculo (CAL 18.13). Os 
diâmetros medem 0,040 m e 0,080 m. 

CAL 18.12 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça e corpo 
rectilíneos e dois pares de membros horizontais. Foi gravado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas. Encontra-se sobreposto por círculo         
(CAL 18.13). Mede 0,090 m de altura e 0,070 m de largura máxima, nos 
membros inferiores. 

CAL 18.13 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha quase contínua, 
larga mas de bordos algo difusos. Sobrepõe dois círculos concêntricos 
(CAL 18.11) e antropomorfo esquemático (CAL 18.12). Mede 0,140 m 
de diâmetro. 

CAL 18.14 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno oval, 
de dimensões médias, formando linha algo descontínua e irregular. Mede 
0,035 m de diâmetro. 

CAL 18.15 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

CAL 18.16 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,055 m de 
diâmetro.  
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CAL 18.17 – Ferradura. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua e profunda, 
embora de bordos irregulares. Sobrepõe espiral (CAL 18.18). Mede 
0,090 m de comprimento. 

CAL 18.18 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta quatro voltas e meia. 
Foi gravada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Encontra-se sobreposta por ferradura (CAL 18.17) e por círculo       
(CAL 18.19). Mede 0,180 m de diâmetro. 

CAL 18.19 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe espiral (CAL 18.18) e dois círculos concêntricos 
(CAL 18.23). Mede 0,125 m de diâmetro. 

CAL 18.20 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,005 m de 
profundidade. 

CAL 18.21 – Oval. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,105 m por 0,075 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 18.22 – Semicírculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 18.23 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados através 
de negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linhas algo descontínuas. O círculo exterior encontra-se 
sobreposto por círculo (CAL 18.19). Medem 0,035 m e 0,070 m, de 
diâmetro. 

CAL 18.24 – Covinha. Exibe perímetro de forma subcircular e 
foi representada a partir de levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,004 m de 
profundidade. 

CAL 18.25 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 
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CAL 18.26 – Círculo. Parcialmente esboçado, contém negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

Comentário. Um dos antropomorfos constitui variante formal 

rara, dado apresentar face oculada, bem destacada, enquanto o outro 

integra forma recorrente, tanto na arte do Vale do Tejo, como na arte 

esquemática peninsular. Aquele primeiro encontra-se sobreposto por 

esboço de pequena oval e o segundo por círculo. 

Além do primeiro dos antropomorfos mencionados, constituem 

figuras dominantes deste painel as duas espirais. Importa registar que 

enquanto uma é dextrorsa a outra apresenta-se sinistrorsa, talvez 

completando-se mutuamente em espécie de equilíbrio. 

A sobreposição de círculo sobre antropomorfo esquemático e 

sobre dois círculos concêntricos, tem importante valor diacrónico, tal 

como a que se observa entre um outro círculo, dois círculos concêntricos 

e espiral. Esta seria sobreposta por ferradura, oferecendo-nos cronologia 

relativa não despicienda. 

As duas espirais e os dois círculos concêntricos, constituem 

excelentes exemplos da arte, pertencente ao período atlântico, do Vale do 

Tejo. 

 P IV P V  P VI P ? total 
antropomorfos 2 - - - 2 
círculos - - 3 2 5 
semicírculos - - 1 - 1 
ferradura - - 1 - 1 
ovais - - 3 2 5 
espirais - 2 - - 2 
dois círculos conc. - 2 - - 2 
covinhas - - - 2 2 
linha recta - - - 1 1 
manchas - - - 5 5 
Total 2 4 8 12 26 

Síntese iconográfica da rocha 18 do Cachão do Algarve. 

 

 

CAL 18.5 CAL 18.13  CAL 18.17  CAL 18.19 P VI 

CAL 18.11  CAL 18.18 CAL 18.23 P V 

CAL 18.3 CAL 18.12 P IV 

Síntese estratigráfica da rocha 18 do Cachão do Algarve. 

 

 
  

▲ Rocha CAL 18. 
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CACHÃO DO ALGARVE 23 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (7º), com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,750 m de comprimento e 0,670 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo 
CAL 23.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 
CAL 23.2 – Espiral. Pouco mais do que um esboço, é sinistrorsa 

e apresenta duas voltas largas. Foi gravada a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
muito descontínua. Mede 0,130 m de diâmetro. 

CAL 23.3 – Báculo (?). Oferece corpo rectilíneo e a extremidade 
distal semicircular, voltado para o lado direito do observador. Mostra 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linha contínua. Mede 0,035 m de altura. 

CAL 23.4 – Zoomorfo fantástico. Apresenta corpo ovalado, 
cabeça triangular, voltada para baixo, apenas um membro dianteiro e 
dois ulteriores, encontrando-se aqueles últimos dispostos obliquamente 
ao corpo. A cauda é curta e está levantada. Foi gravado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,165 m, de 
comprimento e 0,135 m de altura máxima, nos quartos traseiros. 

CAL 23.5 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

CAL 23.6 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 23.7 – Antropomorfo. Semi-naturalista, possui cabeça 
subcircular, corpo rectangular, o braço direito levantado e o esquerdo 
apenas semi-erguido, com ambas mãos abertas. As pernas têm a forma 

de V invertido e o sexo masculino, encontra-se figurado de forma 
exagerada. Foi gravado a partir de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas e manchas, contínuas 
e profundas. Encontra-se sobreposto por oval (CAL 23.8). Mede 0,096 m 
de altura e 0,065 m de largura, nos braços. 

CAL 23.8 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe antropomorfo de estilo semi-naturalista (CAL 23.7). Mede 
0,130 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. A assimetria dos braços da representação 

antropomórfica semi-naturalista é extremamente rara na arte do Vale do 

Tejo. Esta figura deve integrar o período estilizado dinâmico e, ao que 

parece, encontrar-se-ia isolada no suporte. A espiral, executada quase 

dois milénios depois, deve fazer parte do período atlântico. A restante 

iconografia pertence à etapa terminal da arte tagana (período dos círculos 

e linhas), merecendo referência particular o zoomorfo fantástico, feito a 

partir de oval, e a sobreposição do antropomorfo por oval. 

 

 
 P III  P IV P V P VI P ? total 
antropomorfo 1 - - - - 1 
zoomorfo fant. - - - 1 - 1 
báculo - 1 - - - 1 
espiral - - 1 - - 1 
círculos - - - 2 - 2 
oval - - - 1 - 1 
mancha - - - - 1 1 
Total 1 1 1 4 1 8 

Síntese iconográfica da rocha 23 do Cachão do Algarve. 
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◄ Rocha CAL 23. 
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CACHÃO DO ALGARVE 25 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (16º) com contorno de forma 

trapezoidal, definida por fracturas e mostrando fissuras transversais. 

Mede 0,840 m de comprimento e 0,270 de largura máxima. 

Catálogo 
CAL 25.1 – Mancha – Núcleo de negativos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 
CAL 25.2 – Cervídeo. Representação de fêmea, de pé e voltada 

para o lado direito do observador. Exceptuando as duas orelhas, toda a 
figura se encontra de perfil. A cabeça e o pescoço são longos e o corpo é 
sub-rectangular, oferecendo dupla linha ventral. A cauda é curta e está 
levantada. Foi figurado apenas um dos membros de cada lado, rectilíneos 
e perpendiculares ao corpo. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linhas quase 
contínuas, embora de larguras e profundidades diferentes. A cabeça e 

pescoço encontram-se preenchidos por picotados. Foi parcialmente 
sobreposto por linha larga (CAL 25.3). Mede 0,430 m de comprimento e 
0,215 m de altura, na cabeça. 

CAL 25.3 – Linha. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias, formando linha larga mas de 
contornos difusos. Sobrepõe o cervídeo anteriormente descrito         
(CAL 25.2). Mede 0,250 m de comprimento. 

CAL 25.4 – Oval. Figurada através de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e 
quase contínua. Sobrepõe círculo (CAL 25.5). Mede 0,165 m por     
0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 25.5 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Foi sobreposto por 
oval (CAL 25.4). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 25.6 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede   
0,100 m de diâmetro. 
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◄ Rochas CAL 27 
a CAL 29. 
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CACHÃO DO ALGARVE 27B 
 

Suporte. Sector de superfície horizontal (4º), com forma 

rectangular, delimitada por fracturas e atravessado por longas fissuras 

transversais. Mede 0,600 m de comprimento e 0,430 m de largura. 

Catálogo 
CAL 27B.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 

possuindo contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

CAL 27B.2 – Linha curva. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,110 m de comprimento. 

CAL 27B.3 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 27B.4 – Ângulo. Apresenta 90º e foi gravado a partir de 
negativos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
formando linha contínua, larga e profunda. Mede 0,085 m de 
comprimento total. 

CAL 27B.5 – Barra. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,035 m de comprimento. 

CAL 27B.6 – Barra. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,035 m de comprimento. 

CAL 27B.7 – Linha recta. Esboço, executado a partir de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, mas descontínuos. Mede 0,110 m de comprimento. 

CAL 27B.8 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

CAL 27B.9 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 27B.10 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Encontra-se sobreposto por oval (CAL 27B.11). Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

CAL 27B.11 – Oval. Foi gravada, a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha só parcialmente contínua. Sobrepõe círculo (CAL 27B.10). Mede 
0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 27B.12 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Sobrepõe oval       
(CAL 27B.13). Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 27B.13 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Foi 
sobreposta por mancha (CAL 27B.12) e por círculo (CAL 27B.18). Mede 
0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 27B.14 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposta por 
círculo (CAL 27B.18). Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 27B.15 – Mancha. Grupo muito disperso de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

CAL 27B.16 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por círculo contendo ponto central              
(CAL 27B.17). Mede 0,050 m diâmetro. 

CAL 27B.17 – Círculo contendo ponto central. Mostra 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, muito larga e profunda. Sobrepõe círculo 
(CAL 27B.16). Mede 0,110 m de diâmetro. 

CAL 27B.18 – Círculo. Foi formado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, dando origem a linha 
contínua. Sobrepõe oval (CAL 27B.13) e mancha (CAL 27B.14). Mede 
0,070 m de diâmetro. 

CAL 27B.19 – Mancha. Pequeno aglomerado de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 
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CAL 27B.20 – Oval. Parcialmente esboçada, oferece negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, tanto larga e profunda como muito descontínua. Mede 0,090 m 
por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 27B.21 – Triângulo. Isósceles, mostra picotados, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,017 m de altura 
e 0,015 m de largura, na base. 

CAL 27B.22 – Rectângulo. Apresenta levantamentos, providos 
de contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m de comprimento e 0,050 m de 
largura. 

CAL 27B.23 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, algo descontínuos. Mede 0,040 m por    
0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 27B.24 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 27B.25 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

CAL 27B.26 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha algo 
descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 27B.27 – Oval. Foi realizada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m por 0,030 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 27B.28 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 27B.29 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

Comentário. A iconografia registada neste suporte indica 

pertencer ao período terminal da arte tagana (período dos círculos e 

linhas), embora executada em diferentes momentos. 
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◄ Rocha CAL 27B. 
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CACHÃO DO ALGARVE 28A 
 

Suporte. Rocha horizontal (4º) com contorno sub-triangular, 

definida por fracturas e atravessada por algumas fissuras transversais. 

Mede 0,041 m de comprimento e 0,325 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo 
CAL 28A.1 – Mancha. Corresponde a aglomerado de negativos, 

com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 28A.2 – Círculo. Esboço, formado por negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, não constituindo linha 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 28A.3 – Javali. Foi figurado de pé, com a cabeça voltada 
para o lado direito do observador. Mostra cabeça longa, como é próprio 
da espécie, pescoço largo e duas pequenas orelhas. O corpo, de perfil, 
tem forma oval alongada e encontra-se em contorno, embora contenha, 
na zona dianteira, alguns picotados. Foi apenas representado um 
membro, de cada lado, recto, sendo o dianteiro algo inclinado em relação 
ao corpo e o traseiro a ele perpendicular. A cauda é pequena e levantada. 
Mostra negativos com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
muito patinados, formando linhas descontínuas e manchas, que cobrem a 
cabeça e parte do corpo. Mede 0,160 m de comprimento e 0,070 m de 
altura, na cabeça. 

CAL 28A.4 – Mancha. Grande conjunto de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas, médias e grandes. 
Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 28A.5 – Círculo. Gravado em negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga mas algo 
descontínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 28A.6 – Oval. Representada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha larga 

mas algo descontínua. Encontra-se amputada devido a fractura do 
suporte. Mede 0,120 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 28A.7 – Mancha. É formada por negativos, de contorno 
oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. A representação de suídeo, do estilo estilizado 

dinâmico é rara na arte tagana, embora tenha paralelo em imagem, algo 

mais recuada, de Fratel.  

Aquela é a mais antiga deste suporte, pertencendo a restante 

iconografia ao período terminal da arte do Vale do Tejo. 
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CACHÃO DO ALGARVE 28B 
 

Suporte. Superfície horizontal, de contorno trapezoidal, definida 

por fracturas profundas e percorrida por fissuras longitudinais. Mede 

1,020 m de comprimento e 0,570 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
CAL 28B.1 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de 

levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, muito descontínuos. Encontra-se sobreposto por outro esboço 
de círculo (CAL 28B.2). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 28B.2 – Círculo. Esboço, produzido através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe outro 
esboço de círculo (CAL 28B.1). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 28B.3 – Mancha. Grande conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 28B.4 – Círculo. Esboço, executado com negativos, de 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,050 m de diâmetro. 

CAL 28B.5 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de pouco mais 
do que de esboços, apresentando picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Medem 0,075 m e 0,150 m de diâmetro. 

CAL 28B.6 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval, e de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 28B.7 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
encontra-se representada a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 28B.8 – Círculo. Esboço, executado através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 

descontínua e algo difusa. Foi sobreposto por dois círculos concêntricos 
(CAL 28B.16). Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 28B.9 – Dois círculos concêntricos. Apresentam 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
possuindo o círculo interior linha algo descontínua e o exterior linha 
contínua, larga e profunda. O círculo interior foi sobreposto por 
semicírculo (CAL 28B.10) e o exterior por dois círculos concêntricos 
(CAL 28B.11). Medem 0,075 m e 0,200 m de diâmetro. 

CAL 28B.10 – Semicírculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha de bordos algo 
irregulares. Sobrepõe círculo (CAL 28B.9). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 28B.11 – Dois círculos concêntricos. Oferecem 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. O círculo exterior 
sobrepõe o maior de dois círculos concêntricos (CAL 28B.9). Medem 
0,075 m e 0,150 m, de diâmetro. 

CAL 28B.12 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

CAL 28B.13 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, parcialmente 
descontínuos. Mede 0,075 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 28B.14 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. 
Mede 0,035 m de diâmetro. 

CAL 28B.15 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,030 m de comprimento. 

CAL 28B.16 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. 
Sobrepõem círculo (CAL 28B.8) e oval (CAL 28B.17). Medem 0,100 m 
e 0,200 m, de diâmetro. 

CAL 28B.17 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha descontínua e 
algo difusa. Foi sobreposta por dois círculos concêntricos (CAL 28B.16). 
Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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CAL 28B.18 – Colubrídeo. Apresenta cinco curvaturas, 
distinguindo-se a cabeça. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Mede 0,230 m de 
comprimento. 

CAL 28B.19 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
parcialmente descontínua e algo difusa. Mede 0,100 m por 0,075 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 28B.20 – Mancha. Grande conjunto de negativos, 
possuindo contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,250 m de diâmetro. 

CAL 28B.21 – Círculo. Esboço, correspondendo a 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 

Comentário. Neste painel observa-se uma primeira fase de 

gravação, constituída por grandes manchas de picotados dispersos, que se 

confundem com esboços de círculos e de ovais. Ao centro surge imagem 

de colubrídeo, talvez associado a profunda fractura. 

Em um segundo grande momento dominam quatro conjuntos de 

círculos concêntricos, um deles apenas esboçado, sugerindo 

encontrarem-se associados dois a dois. 

 P V-A P V-B P VI P ? total 
colubrídeo 1 - - - 1 
círculos 6 - - - 6 
dois círc. conc. - 4 - - 4 
ovais - - 3 - 3 
semicírculo - - 1 - 1 
linha recta - - - 1 1 
covinhas - - - 2 2 
manchas 3 - - - 3 
Total 10 4 4 3 21 

Síntese figurativa da rocha 28B do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 29 
 

Superfície. Superfície horizontal, com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 1,310 m de comprimento e 1,200 m de largura, em 

uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 29.1 – Círculo. Amputado devido a fractura do bordo do 

suporte, oferece levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
a grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe esteliforme (CAL 29.5) e pequeno podomorfo (CAL 29.8). 
Media 0,280 m de diâmetro. 

CAL 29.2 – Mancha. Pequeno aglomerado de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

CAL 29.3 – Barra. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,035 m de comprimento 

CAL 29.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Sobrepõe esteliforme           
(CAL 29.5). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 29.5 – Esteliforme. Apresenta base e lados rectos, enquanto 
a extremidade distal é semicircular. Foi gravado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas contínuas, embora interrompidas por fractura do 
suporte, largas e profundas. Foi sobreposto por círculo (CAL 29.1), 
mancha (CAL 29.4), podomorfo (CAL 29.8), por duas linhas rectas 
(CAL 29.6 e CAL 29.9), tal como por círculo contendo diâmetro      
(CAL 29.14) e por semicírculo (CAL 29.7). Mede 0,210 m de altura e 
0,130 m de largura máxima. 

CAL 29.6 – Linha recta. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, de médias e, sobretudo, grandes dimensões, embora constituindo 
linha algo difusa. Sobrepõe esteliforme (CAL 29.5). Mede 0,100 m de 
comprimento.  

CAL 29.7 – Semicírculo. Possui levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe esteliforme (CAL 29.5). Mede 
0,080 m de diâmetro. 

CAL 29.8 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, do lado direito, com a individualização do calcanhar. Foi 
figurado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de médias e 
grandes dimensões, formando linha contínua larga e profunda. Sobrepõe 
esteliforme (CAL 29.5) e foi sobreposto por grande círculo (CAL 29.1). 
Mede 0,130 m de comprimento e 0,060 m de largura, no terço distal. 

CAL 29.9 – Linha recta. Oferece picotados com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe 
esteliforme (CAL 29.5) e círculo contendo diâmetro (CAL 29.14). Mede 
0,150 m de comprimento. 

CAL 29.10 – Linha recta. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede   
0,110 m de comprimento. 

CAL 29.11 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 29.12 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 29.13 – Linha curva. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

CAL 29.14 – Círculo contendo diâmetro. Oferece levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe esteliforme (CAL 29.5) e foi 
sobreposto por linha recta (CAL 29.9) e por duas ovais (CAL 29.17 e 
CAL 29.15). Mede 0,160 m de diâmetro.  

CAL 29.15 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe círculo contendo diâmetro (CAL 29.14). Mede  
0,110 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 29.16 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, de médias e grandes dimensões. Mede 0,300 m de diâmetro. 

CAL 29.17 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, 
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larga e profunda. Sobrepõe círculo contendo diâmetro (CAL 29.14) e 
círculo contendo dois diâmetros cruzados (CAL 29.19), sendo sobreposta 
por covinha (CAL 29.20). Mede 0,200 m por 0,130 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 29.18 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 29.19 – Círculo contendo dois diâmetros cruzados. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias a grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e 
profundas. Foi sobreposto por oval (CAL 29.17). Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CAL 29.20 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Sobrepõe oval (CAL 29.17). Mede 0,035 m de diâmetro e 0,015 m de 
profundidade. 

CAL 29.21 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, e de dimensões médias a grandes. Mede 0,150 
m de diâmetro. 

CAL 29.22 – Círculo contendo covinha central. Foi gravado 
através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m de 
diâmetro e a covinha tem 0,025 m de diâmetro e 0,012 m de 
profundidade. 

CAL 29.23 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

CAL 29.24 – Linha recta. Mostra levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe 
círculo contendo covinha central (CAL 29.25). Mede 0,060 m de 
comprimento. 

CAL 29.25 – Círculo contendo covinha central. Oferece 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por linha 
recta (CAL 29.24). Mede 0,100 m de diâmetro, a covinha tem 0,025 m de 
diâmetro e 0,012 m de profundidade. 

CAL 29.26 – Oval. Em parte apenas esboçada, mostra 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de grandes dimensões. 
Mede 0,150 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 29.27 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CAL 29.28 – Colubrídeo. Oferece cinco curvaturas largas e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. Mede 0,330 m 
de comprimento. 

CAL 29.29 – Escutiforme. Com forma circular, mostra, ao centro, 
cordiforme, ligado através de quatro linhas ao círculo que o define. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
grandes dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. 
Mede 0,320 m de diâmetro. 

CAL 29.30 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,055 m de diâmetro e 0,020 m de profundidade. 

CAL 29.31 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade.  

CAL 29.32 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,025 m de diâmetro e 0,012 m de profundidade. 

CAL 29.33 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,065 m de 
comprimento.  

CAL 29.34 – Escudo. Representação oferecendo duas 
escotaduras em forma de V e bossa central. Foi gravado através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, formando linhas contínuas, largas e profundas. Sobrepõe oval 
(CAL 29.36). Mede 0,370 m de diâmetro.  

CAL 29.35 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi 
envolvida por oval (CAL 29.36). Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m 
de profundidade. 
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CAL 29.36 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua. Envolve 
covinha (CAL 29.35) e foi sobreposta por escudo (CAL 29.34). Mede 
0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais.  

CAL 29.37 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por oval (CAL 29.40). Mede 0,180 m de 
diâmetro. 

CAL 29.38 – Círculo. Foi gravado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua e larga, embora de limites algo difusos. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

CAL 29.39 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval, de grandes dimensões e descontínuos. 
Envolve círculo (CAL 29.38). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 29.40 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe círculo (CAL 29.37). Mede 0,170 m por 0,120 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 29.41 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m 
de diâmetro.  

CAL 29. 42 – Oval. Parcialmente em esboço, foi gravada com 
levantamentos, de contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões, formando linha com sector contínuo, larga e profunda. Mede 
0,220 m por 0,120 m, segundo dois eixos ortogonais.  

CAL 29.43 – Oval. Foi representada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,075 m por 0,045 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 29.44 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 29.45 – Barra. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

CAL 29.46 – Ângulo. Recto, apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,060 m de altura e 0,040 m de largura. 

CAL 29.47 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,0250 m de diâmetro. 

CAL 29.48 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,170 m de diâmetro.  

Comentário. Grande fractura central determina duas zonas 

naturais nesta rocha, tendo a situada a poente recebido maior número de 

intervenções iconográficas, pelo que é aí que se detecta importante 

sucessão estratigráfica, envolvendo mais de uma dezena de imagens, 

distribuídas pelos períodos V e VI da arte tagana, distinguindo-se, pelo 

menos, duas grandes fases naquele último.  

De facto, a figura mais recuada daquele acervo parece 

corresponder a esteliforme, sobreposto por cinco imagens, entre as quais 

círculo contendo diâmetro, que devemos associar a círculo contendo dois 

diâmetros cruzados. Podomorfo, com a marcação do calcanhar sobrepôs 

o esteliforme e haveria de ser sobreposto por grande círculo, sendo 

atribuíveis a duas fases do período dos círculos e linhas.  

Aquele grande círculo e um outro, tal como quatro ovais, 

integram a última fase do período terminal da arte do Vale do Tejo. 

Grande escutiforme e escudo, com duas escotaduras em forma de 

V, dominam cada um dos lados desta rocha, onde também se observa 

colubrídeo, quiçá associado a covinha. 

O escudo importa de sobremaneira à cronologia da arte tagana, 

dado ser idêntico aos figurados em estelas funerárias da Idade do Bronze 

Final do Sudoeste Peninsular, com cronologia situada entre os séculos 

XIII a.C. e VIII a.C. 
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 P V P VI-A P VI-B P? total 
podomorfo - 1 - - 1 
esteliforme 1 - - - 1 
colubrideo - - 1 - 1 
escudo - - 1 - 1 
escutiforme - 1 - - 1 
círculos 2 1 3 - 6 
semicírculos - 1 - - 1 
círc. c/ cov. Central 2 - - - 2 
círc. c/ diâm. - 1 - - 1 
círc. c/ dois diâm. - 1 - - 1 
linha curva - - - 1 1 
ovais - 1 3 3 7 
barras - - - 2 2 
ângulo - - 1 - 1 
linhas rectas - - 3 3 6 
covinhas - - 1 4 5 
manchas - - - 10 10 
Total  5 7 13 23 48 

Síntese iconográfica da rocha 29 do Cachão do Algarve. 
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Síntese estratigráfica da rocha 29 do Cachão do Algarve. 
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▲ Rocha CAL 29. 



 

 
 

  

▲ Rocha CAL 29. Vista geral. 
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CACHÃO DO ALGARVE 31 
 

Suporte. Sector de rocha horizontal, possuindo contorno 

rectangular, sendo definido por duas fracturas profundas, formando canto 

e por fissuras, que também o atravessam transversalmente. Mede      

0,400 m de comprimento e 0,280 m de largura. 

Catálogo. 
CAL 31.1 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Sobrepõe dois círculos concêntricos (CAL 31.2). Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 31.2 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados a partir 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas quase contínuas, largas e profundas. Foram 
sobrepostos por mancha (CAL 31.1). Medem 0,060 e 0,120 m, de 
diâmetro. 

CAL 31.3 – Linha recta. Sucessão de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,035 m de comprimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

▲  Rocha CAL 31. 
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CACHÃO DO ALGARVE 41 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (10º), com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e percorrida por fissuras, sobretudo 

transversais. Mede 1,950 m de comprimento e 0,810 m de largura, em 

uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 41.1 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda, interrompida devido a fractura do suporte. 
Mede 0,185 m por 0,125 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.2 – Mancha. Pequeno núcleo de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

CAL 41.3 – Círculo. Esboço, elaborado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 41.4 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 41.5 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe esboço de oval (CAL 41.6). Mede 0,125 m por  
0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.6 – Oval. Esboço, executado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, mas muito descontínuos. 
Foi sobreposta por oval (CAL 41.5). Mede 0,125 m por 0,080 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.7 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha algo descontínua. Mede 
0,065 m de diâmetro. 

CAL 41.8 – Círculo. Esboço, elaborado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, mas descontínuos. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 41.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,125 m de 
diâmetro. 

CAL 41.10 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Encontra-se no interior de oval          
(CAL 41.11). Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 41.11 – Oval. Foi gravada com picotados, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua, 
larga e profunda, interrompida por fractura do suporte. Sobrepõe mancha 
(CAL 41.12) e contém uma outra mancha (CAL 41.10). Mede 0,225 m 
por 0,150 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.12 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Foi sobreposta por oval       
(CAL 41.11). Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 41.13 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

CAL 41.14 – Triângulo. Isósceles, mostra negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de altura 
e 0,050 m de largura, na base. 

CAL 41.15 – Barra. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

CAL 41.16 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,125 m de diâmetro. 

CAL 41.17 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, embora de 
largura e profundidade irregulares. Encontra-se ligada, através de linha 
recta (CAL 41.19) e círculo (CAL 41.20). Mede 0,125 m por 0,100 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.18 – Círculo. Pouco mais do que um esboço, é 
constituído por levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas a médias dimensões e descontínuos. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

CAL 41.19 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Liga oval            
(CAL 41.17) a círculo (CAL 41.20). Mede 0,055 m de comprimento.  
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CAL 41.20 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Encontra-se unido a oval (CAL 41.17), através de pequena 
linha recta (CAL 41.19). Mede 0,120 m de diâmetro. 

CAL 41.21 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,035 m de diâmetro. 

CAL 41.22 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 41.23 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado  
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

CAL 41.24 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 41.25 – Círculo. Esboço, elaborado através de negativos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

CAL 41.26 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CAL 41.27 – Oval. Parcialmente em esboço, mostra negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
quase contínua. Mede 0,100 m por 0,065 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 41.28 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

CAL 41.29 – Oval. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos, embora constituindo linha algo 
difusa. Foi sobreposta por duas ovais (CAL 41.30 e CAL 41.31). Mede 
0,075 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.30 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Envolve oval (CAL 41.31) e sobrepõe outra oval (CAL 41.29). 
Mede 0,180 m por 0,120 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.31 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe oval (CAL 41.29) e foi envolvida por outra oval 
(CAL 41.30). Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.32 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 41.33 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 41.34 – Oval. Esboço, executado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, mas 
descontínuos. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.35 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
figurada a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,030 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,010 m de profundidade. 

CAL 41.36 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

CAL 41.37 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 41.38 – Oval. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m por 0,090 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 41.39 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda, interrompida devido a fractura do suporte. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 41.40 – Círculo. Incompleto, oferece levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha quase 
contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 41.41 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, embora algo 
difusa. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 41.42 – Disco. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 
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CAL 41.43 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 41.44 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, embora algo 
difusa e interrompida por fractura do suporte. Mede 0,125 m por 0,100 
m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 41.45 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 41.46 – Círculo. Foi elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda, interceptada por fissuras do suporte. Mede 
0,140 m de diâmetro. 

CAL 41.47 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 41.48 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua. Foi 
sobreposto por linha (CAL 41.51). Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 41.49 – Mancha. Conjunto e levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 41.50 – Mancha. Denso núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 41.51 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe círculo 
(CAL 41.48). Mede 0,050 m de comprimento. 

Comentário. A iconografia presente neste suporte deve integrar, 

apenas, o período terminal da arte do Vale do Tejo (círculos e linhas), 

embora com fases distintas, conforme as poucas sobreposições 

documentam. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 P VI-A P VI-B P ? total 

círculos 2 5 7 14 

círc. c/ p. central 1 - - 1 

ovais 2 8 2 12 

disco 1 - - 1 

barra - - 1 1 

triângulo - - 1 1 

linhas rectas - - 2 2 

covinhas - - 2 2 

manchas - - 17 17 

total 6 13 32 51 
Síntese iconográfica da rocha 41 do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 50 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (6º), com forma 

rectangular, atravessado por fissuras transversais. Mede 0,450 m de 

comprimento e 0,200 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CAL 50.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 

circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

CAL 50.2 – Viperídeo. Apresenta cabeça bem destacada e seis 
curvaturas apertadas. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,270 m de comprimento. 

CAL 50.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 50.4 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CAL 50.5 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 50.6 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
  

►  Rocha CAL 50.
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CACHÃO DO ALGARVE 50A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (6º), com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e percorrida por fissuras 

longitudinais. Mede 1,200 m de comprimento e 0,325 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
CAL 50A.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 

com contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 
0,150 m de diâmetro. 

CAL 50A.2 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

CAL 50A.3 – Colubrídeo (?). Mostra oito curvaturas e negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linha algo descontínua, com largura e profundidade 
irregulares. Mede 0,220 m de comprimento. 

CAL 50A.4 – Oval. Pouco mais que um esboço, foi realizado a 
partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Foi sobreposta por dois círculos concêntricos (CAL 50A.8). Mede    
0,060 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 50A.5 – Barra. Oferece levantamentos com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Sobrepõe linha recta            
(CAL 50A.7). Mede 0,030 m de comprimento. 

CAL 50A.6 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CAL 50A.7 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Foi sobreposta por barra      
(CAL 50A.5). Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 50A.8 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados a partir 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linhas contínuas, largas e profundas. Encontram-se 

sobrepostos por oval (CAL 50A.4) e por podomorfo (CAL 50A.9). 
Medem 0,060 m e 0,100 m de diâmetro. 

CAL 50A.9 – Podomorfo. Reproduz pegada humana calçada, do 
lado esquerdo. Apresenta negativos, com contorno circular ou oval de 
médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, embora de 
largura e profundidade variáveis. Sobrepõe dois círculos concêntricos 
(CAL 50A.8). Mede 0,160 m de comprimento e 0,080 m de largura, na 
área mesial. 

CAL 50A.10 – Oval. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,080 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 50A.11 – Ângulo. Oferece forma recta e picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas. Mede 0,025 m por 0,045 m. 

CAL 50A.12 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,280 m de comprimento. 

CAL 50A.13 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

CAL 50A.14 – Barra. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

CAL 50A.15 – Linha recta. Foi gravada a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Foi sobreposta por 
semicírculo (CAL 50A.16) e por linha recta (CAL 50A.17). Mede    
0,065 m de comprimento.  

CAL 50A.16 – Semicírculo. Possui picotados com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe linha recta (CAL 50A.15). Mede 
0,050 m de diâmetro. 

CAL 50A.17 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com 
contorno oval, de grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe linha recta 
(CAL 50A.15). Mede 0,050 m de comprimento.  
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 P V P VI-A P VI-B P ? total 
podomorfo - 1 - - 1 
colubrídeo - - 1 - 1 
dois círc. conc. 1 - - - 1 
semicírculo - - 1 - 1 
ovais - 2 - - 2 
barras - - - 2 2 
ângulos - - - 1 1 
linhas rectas - - 1 4 5 
manchas - - - 3 3 
Total 1 3 3 10 17 

Síntese iconográfica da rocha 50A do Cachão do Algarve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CACHÃO DO ALGARVE 53 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (10º), com contorno 

poligonal, delimitado por fracturas profundas e atravessado por fissuras 

longitudinais. Mede 0,580 m de comprimento e 0,320 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 53.1 – Espada. Mostra lâmina mais larga no terço distal ou 

pistiliforme, e o que parece tratar-se de empunhadura maciça. Foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. 
Deve associar-se a outra representação de espada, constituindo par   
(CAL 53.2). Mede 0,550 m de comprimento e 0,070 m de largura 
máxima, na empunhadura. 

CAL 53.2 – Espada. Apresenta lâmina com o terço distal mais 
largo e empunhadura destacada. Foi figurada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, e de dimensões médias, formando linhas 
contínuas, largas e profundas, paralelamente ao exemplar acima descrito 
(CAL 53.1). Mede 0,540 m de comprimento e 0,060 m, de largura 
máxima, na guarda. 

CAL 53.3 – Punhal. Oferece lâmina de bordos sub-paralelos, 
extremidade distal arredondada e empunhadura algo destacada. Foi 
gravado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,135 m de comprimento. 

CAL 53.4 – Oval. Foi figurada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua 
e com profundidade variável. Mede 0,095 m por 0,080 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 53.5 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 53.6 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e encontra-
se figurada através de picotados, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,010 m de profundidade. 

CAL 53.7 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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Comentário. Apesar das reduzidas dimensões deste suporte, a 

iconografia que contém proporciona importantes testemunhos, 

designadamente o par de espadas, para a interpretação cronológica e 

funcional da fase terminal da arte tagana. 

Ali distinguimos dois grandes momentos de gravação, 

pertencendo ao primeiro o par de espadas e o possível punhal, 

reproduzindo artefactos bem conhecidos na Idade do Bronze Final, com 

cronologia situada entre 1300 a.C. e 900 a.C. Identificaram-se 

deposições, por certo com carácter ritual, de armas e designadamente de 

pares de espadas, da Idade do Bronze Final, no Sul de Portugal (Safára e 

Évora). 

Ocupando posição marginal àquelas representações encontra-se a 

oval e o círculo, também menos patinados e, portanto, mais tardios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

►  Rocha CAL 53.
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CACHÃO DO ALGARVE 54 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (7º), com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e percorrida por longas fissuras 

longitudinais. Mede 2,025 m de comprimento e 0,510 m de largura, em 

uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 54.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 

circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 54.2 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 54.3 – Linha recta. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua, regularizada por abrasão. Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 54.4 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos, regularizados por 
abrasão. Sobrepõe círculo (CAL 54.5). Mede 0,060 m de comprimento. 

CAL 54.5 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Foi sobreposta por linha recta (CAL 54.4). Mede 0,045 m de diâmetro. 

CAL 54.6 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda, 
embora incompleta. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 54.7 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda, 
mas incompleta. Mede 0,055 m de diâmetro. 

CAL 54.8 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,150 m de diâmetro. 

CAL 54.9 – Antropomorfo. Esquemático, possui corpo de forma 
oval e septo longitudinal. Foi gravado a partir de negativos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando 
linhas algo descontínuas. Mede 0,040 m de altura e 0,050 m de largura 
máxima. 

CAL 54.10 – Esteliformes. Apresenta corpo rectangular e a 
extremidade distal quase semicircular. Foi gravado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Sobrepõe pequeno 
círculo (CAL 54.18). Mede 0,115 m de altura e 0,095 m de largura 
máxima. 

CAL 54.11 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 54.12 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias. 
Mede 0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

CAL 54.13 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, mostrando contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 54.14 – Linha curva. Possui negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda, interrompida por fracturas do suporte. Foi 
sobreposta por linha recta (CAL 54.20). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 54.15 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CAL 54.16 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos, depois regularizada 
por abrasão. Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 54.17 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo oval 
achatado, em um dos lados, com septo transversal. Foi figurado a partir 
de picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, formando linhas contínuas. Mede 0,030 m de altura e     
0,060 m de largura máxima. 

CAL 54.18 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Foi sobreposta por esteliforme (CAL 54.10) e por barra  
(CAL 54.19). Mede 0,025 m de diâmetro. 
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CAL 54.19 – Barra. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe pequeno círculo (CAL 54.18). Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 54.20 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe linha curva (CAL 54.14). Mede 0,075 m de 
comprimento. 

CAL 54.21 – Semicírculo. Esboço, elaborado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 54.22 – Mancha. Pequeno grupo de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

CAL 54.23 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CAL 54.24 – Barra. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos, constituindo linha larga e 
profunda. Sobrepõe ramo da armação de caprino (CAL 54.30). Mede 
0,075 m de comprimento. 

CAL 54.25 – Mancha. Pequeno núcleo de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

CAL 54.26 – Linha Recta. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Foi sobreposta por 
grande oval (CAL 54.27). Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 54.27 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe linha recta (CAL 54.26) e foi sobreposta por 
semicírculo (CAL 54.31). Mede 0,190 m por 0,165 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 54.28 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha em parte 
descontínua ou apenas esboçada. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 54.29 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

CAL 54.30 – Caprino. Foi figurado de pé e dirigido para o lado 
direito do observador, sugerindo perspectiva. A cabeça alongada, oferece 
perfil triangular e nela assenta alta armação, constituída por duas hastes, 
com as extremidades algo encurvada para o interior. O pescoço é longo e 
elegante. O corpo tem a linha cérvico-dorsal côncava e a ventral convexa. 
Os quartos traseiros encontram-se alteados, querendo sugerir perspectiva. 
Ambos pares de membros são lineares, embora os dianteiros sejam algo 
encurvados, mas todos estão quase perpendiculares ao corpo. Foi 
gravado a partir de negativos, com contorno circular e sobretudo oval, de 
médias dimensões, constituindo linhas quase contínuas e manchas que 
cobrem a cabeça, o pescoço e a totalidade do corpo, embora mais densa 
na extremidade ulterior deste. Encontra-se sobreposto por barra        
(CAL 54.24), por semicírculo (CAL 54.31) e por oval (CAL 54.32). 
Mede 0,285 m de comprimento e 0,285 m de altura, na cabeça. 

CAL 54.31 – Semicírculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua. 
Sobrepõe grande oval (CAL 54.27) e caprino (CAL 54.30). Mede     
0,100 m de diâmetro. 

CAL 54.32 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe caprino (CAL 54.30). Mede 0,150 m por 0,120 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 54.33 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 54.34 – Mancha. Grupo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

CAL 54.35 – Linha curva. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Foi sobreposta por oval (CAL 54.38). Mede 0,160 m de 
comprimento. 

CAL 54.36 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,080 m de comprimento. 
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CAL 54.37 – Linha recta. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões e contínuos. Mede 
0,040 m de comprimento. 

CAL 54.38 – Oval. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, formando 
linha contínua, larga e profunda, amputada devido a fractura do bordo do 
suporte. Sobrepõe linha curva (CAL 54.35). Media 0,300 m por 0,170 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 54.39 – Linha recta. Encontra-se formada por 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
contínuos. Mede 0,030 m de comprimento. 

CAL 54.40 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 54.41 – Disco. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo mancha densa. Mede     
0,090 m de diâmetro. 

CAL 54.42 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval e com 
médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 54.43 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 54.44 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 54.45 – Barra. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,035 m de 
comprimento. 

CAL 54.46 – Barra. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

CAL 54.47 – Barra. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,025 m de comprimento. 

CAL 54.48 – Oval. Esboço, realizado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m por 
0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 54.49 – Disco. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo mancha quase contínua. Deve 
associar-se a antropomorfo esquemático (CAL 54.45) que se situa 
próximo e apresenta a mesma técnica de gravação. Mede 0,055 m de 
diâmetro. 

CAL 54.50 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo linear, 
sexo na continuação daquele, a face ou os membros superiores 
semicirculares e voltados para baixo, e os membros inferiores abertos e 
perpendiculares ao corpo. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,130 
m de altura e 0,055 m de largura, nas pernas. 

CAL 54.51 – Barra. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Foi sobreposta por grande 
oval (CAL 54.52). Mede 0,040 m de comprimento. 

CAL 54.52 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, muito larga e profunda. Sobrepõe linha curva            
(CAL 54.57), barra (CAL 54.51) e mancha (CAL 54.56) e encontra-se 
sobreposta por grande falo (CAL 54.54). Mede 0,330 m por 0,275 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 54.53 – Linha curva. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 54.54 – Falo. Oferece forma ovóide, muito alongada, com 
estrangulamento mesial e uma das extremidades abertas. Sobrepõe oval 
(CAL 54.55), mancha (CAL 54.56) e grande oval (CAL 54.52). Foi 
gravado através de levantamentos com contorno circular ou oval, de 
médias e grandes dimensões, alguns muito alongados, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,380 m de comprimento e 0,110 m de 
largura máxima, no terço distal. 

CAL 54.55 – Oval. Parcialmente em esboço, mostra picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
não só descontínua, como de largura e profundidade desiguais. Foi 
sobreposta por falo (CAL 54.54). Mede 0,150 m por 0,100, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 54.56 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno  circular  ou  oval,  de  pequenas  e  médias  dimensões.  Foi  
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sobreposta por duas ovais (CAL 54.52 e CAL 54.55), por linha curva 
(CAL 54.57), tal como por falo (CAL 54.54). Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 54.57 – Linha curva. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Foi 
sobreposta por grande oval (CAL 54.52) e sobrepõe mancha             
(CAL 54.56). Mede 0,100 m de comprimento. 

CAL 54.58 – Linha recta. Foi gravada com negativos, de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede   
0,045 m de comprimento. 

CAL 54.59 – Colubrídeo. Apresenta cinco curvaturas largas e foi 
gravado através de picotados, de contorno circular ou oval, com 
dimensões médias a grandes. Mede 0,275 m de comprimento. 

▲  Rocha CAL 54. 
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CAL 54.60 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua e 
profunda. Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 54.61 – Colubrídeo. Possui cinco curvaturas e encontra-se 
gravado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha quase contínua, mas de largura e 
profundidade variáveis. Mede 0,160 m de comprimento. 

CAL 54.62 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

CAL 54.63 – Espiral. Sinistrorsa, oferece pouco mais do que três 
voltas. Apresenta levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,085 m de diâmetro. 

CAL 54.64 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada, do 
lado esquerdo, elaborada a partir de picotados, com contorno circular ou  

oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Sobrepõe linha curva (CAL 54.66) e pórtico           
(CAL 54.67). Mede 0,260 m de comprimento e 0,160 m de largura, no 
terço distal. 

CAL 54.65 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 54.66 – Linha curva. Foi gravada a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Foi 
sobreposta por podomorfo (CAL 54.66) e por pórtico (CAL 54.67). Mede 
0,180 m de comprimento. 

CAL 54.67 – Pórtico. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linhas contínuas, largas e 
profundas. Sobrepõe linha curva (CAL 54.66) e mancha (CAL 54.68), 
tendo sido sobreposto por podomorfo (CAL 54.64). Mede 0,100 m de 
altura e 0,100 m de largura máxima. 
 

 P I P IV P V P VI-A P VI-B P VI-C P ? total % 
antropomorfos - 3 1 - - - - 4 5,55 
podomorfo - - - - 1 - - 1 1,39 
caprino 1 - - - - - - 1 1,39 
colubrídeos - - 2 - - - - 2 2,78 
círculos - - 2 4 - - 1 7 9,72 
semicírculos - - - - - 1 2 3 4,17 
discos - 2 - - - - - 2 2,78 
espiral - - 1 - - - - 1 1,39 
esteliforme - - - 1 - - - 1 1,39 
barras - - - 2 - - 4 6 8,33 
ovais - - - 2 2 - 3 7 9,72 
falo - - - - - 1 - 1 1,39 
linhas rectas - - - - - - 9 9 12,50 
linhas curvas - - - 1 - - 5 6 8,33 
pórtico - - - 1 - - - 1 1,39 
manchas - - - - - 3 14 17 23,61 
covinhas - - - - - - 3 3 4,17 
Total 1 5 6 11 3 5 41 72 100 
% 1,39 6,94 8,33 15,28 4,17 6,94 56,95 100  

Síntese iconográfica da rocha 54 do Cachão do Algarve.
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CAL 54.68 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Encontra-se sobreposta 
por pórtico (CAL 54.67). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 54.69 – Linha recta. Sucessão de levantamentos contínuos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

CAL 54.70 – Semicírculo. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, 
amputada devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 54.71 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça 
subcircular, pescoço, corpo e sexo lineares, os braços abertos, 
perpendicularmente ao corpo e as pernas, afastadas, em forma de V 
invertido. É itifálico. Foi gravado a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas, estreitas mas profundas. Mede 0,105 m de altura e 0,080 m de 
largura, nos braços. 

CAL 54.72 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

Comentário. Esta superfície constitui importante documento 

para o estudo da arte no Vale do Tejo, não só em virtude da longa 

diacronia das suas imagens, como devido a importantes sucessões 

estratigráficas observáveis, como ainda a significativas associações que 

patenteia. 

A figura mais recuada corresponde a caprino de estilo 

subnaturalista e, portanto, integrável no período I da arte tagana. Esta 

imagem foi sobreposta por semicírculo e por oval, muito ulteriores 

(período dos círculos e linhas). 

Pertencem ao período meridional dois antropomorfos 

esquemáticos, em forma de phi (φ) e antropomorfo, também 

esquemático, associado a disco. 

Um quarto antropomorfo esquemático, muito semelhante a 

imagem de São Simão, associado a machado com longo cabo, deve ser 

datado do período atlântico, grande momento em que igualmente se terão 

gravado a espiral, talvez associada a dois colubrídeos. 

No período terminal da arte do Tejo observou-se, no presente 

caso, importante incremento de gravação e motivos, podendo-se definir 

distintos momentos. De facto esteliforme sobrepõe círculo e grande 

representação fálica sobrepõe-se a oval de significativas dimensões e a 

outra menor. Também podomorfo, não só ocupa, no painel, posição 

semelhante, à de figuras congéneres, como sobrepõe outras imagens. 

Semicírculo que sobrepõe oval pode ter querido zoomorfizar 

aquela figura geométrica, conforme ocorre em outros suportes do Vale do 

Tejo, no seu período terminal. 
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CACHÃO DO ALGARVE 55C 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, de forma 

rectangular, delimitado por duas profundas fracturas e mostrando 

algumas fissuras, tanto longitudinais como transversais. Mede 0,400 m 

de comprimento e 0,425 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CAL 55C.1 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo 

contorno circular ou oval e médias a grandes dimensões. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

CAL 55C.2 – Idoliforme. Figura constituída por três formas sub-
rectangulares adossadas, sendo a central mais estreita e mais comprida, 
pelo que mostra saliência central na parte superior. Foi gravado a partir 
de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. 
Observou-se que o elemento central foi primeiramente figurado, a ele se 
tendo junto os dois laterais. Foi sobreposto e envolvido por nuvem de 
picotados (CAL 55C.3). Mede 0,250 m de altura e 0,280 m de 
comprimento. 

CAL 55C.3 – Mancha. Nuvem de negativos, oferecendo contorno 
circular ou oval, com pequenas a médias dimensões, sobrepondo e 
envolvendo o idoliforme (CAL 55C.2). Mede 0,350 m de diâmetro. 

Comentário. O idoliforme apresenta forma única no Vale do 

Tejo, embora com paralelos na arte megalítica peninsular e da Bretanha 

(Le Trou-Aux-Anglais, Epône, Yvelines), atribuídos aos finais do 

Neolítico. 

 

 

 

 

 

 

 

  
►  Rocha CAL 55C. 
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CACHÃO DO ALGARVE 56 
 

Suporte. Sector de grande superfície horizontal (5º), com forma 

rectangular, delimitado por fracturas profundas e mostrando várias 

fissuras. Mede 1,250 m de comprimento e 0,650 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo. 
CAL 56.1 – Círculo. Foi gravado com negativos, de contorno 

circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 56.2 – Círculo. Apresenta levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua, embora interrompida, devido a fractura do bordo do suporte. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 56.3 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

CAL 56.4 – Veado. Foi figurado de pé e voltado para o lado 
direito do observador. Apresenta a cabeça levantada, na continuação da 
linha cérvico-dorsal, assente em pescoço longo e largo. Mostra a boca 
aberta, talvez durante a berreia e longa armação de ramos rectos, 
dispostos em forma de V, oferecendo cada um deles quatro galhos que 
lhes são perpendiculares e terminando em coroa, formada por três pontas. 
O corpo é quase trapezoidal, com as linhas cérvico-dorsal e ventral 
planas. Dois pares de membros, lineares e perpendiculares ao corpo, 
conferem estatismo à figura. A cauda, curta, e o sexo encontram-se 
figurados. Foi gravado através e picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas e profundas. A 
cabeça está preenchida com denso picotado e o corpo oferece negativos 
dispersos. Foi sobreposto por oval (CAL 56.5). Mede 0,250 m de 
comprimento e 0,190 m de altura máxima, na cabeça. 

CAL 56.5 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno  

circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha algo 
descontínua. Sobrepõe a cauda do veado anteriormente descrito        
(CAL 56.4). Mede 0,105 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 56.6 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 56.7 – Oval. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua e 
profunda. Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 56.8 – Círculo. Mostra levantamentos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Foi 
sobreposto por semicírculo (CAL 56.9). Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 56.9 – Semicírculo. Possui picotados, com contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões, enformando linha larga, contínua e 
profunda. Sobrepõe círculo (CAL 56.8). Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 56.10 – Veado. Foi figurado de pé e de perfil, dirigido para 
o lado direito do observador. A cabeça mostra contorno triangular e 
assenta em pescoço largo mas linear. Sobre ela desenvolve-se longa 
armação, com duas hastes, dispostas em forma de V e onde se observam 
três ramificações radiais em cada uma. Uma das hastes apresenta 
ramificação basal. O corpo tem forma oval, é atravessado por linha 
mesial, a linha da vida, oferecendo cauda curta e levantada, na 
continuação da linha referida. Foram figurados os dois pares de 
membros, lineares e perpendiculares ao corpo. Sobre o dorso identifica-
se representação de longa arma de arremesso (CAL 56.11). Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas, conferindo 
boa visibilidade à imagem. Os membros dianteiros foram sobrepostos 
por círculo (CAL 56.16) e foi envolvido por grande oval (CAL 56.20). 
Mede 0,330 m de comprimento e 0,220 m de altura máxima, na cabeça. 

CAL 56.11 – Dardo. Encontra-se cravado no dorso do veado 
acima descrito (CAL 56.10), sendo constituído por longa haste recta, 
ligeiramente encurvada na extremidade proximal, exibindo, pelo menos, 
três barbelas, ou adereços, em um dos lados. Foi figurado através de 
picotados, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas e profundas. Mede 0,135 m de comprimento. 
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CAL 56.12 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
levantamentos com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões. Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
tem 0,008 m de profundidade. 

CAL 56.13 – Barra. Foi gravada através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,035 m de comprimento. 

CAL 56.14 – Linha curva. Mostra levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, contínuos e profundos. 
Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 56.15 – Linha curva. Apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, contínuos e profundos. 
Mede 0,095 m de comprimento. 

CAL 56.16 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha larga, mas algo 
difusa. Sobrepõe os membros dianteiros de veado (CAL 56.10), 
sobrepondo e envolvendo espiral (CAL 56.17). Mede 0,190 m de 
diâmetro. 

CAL 56.17 – Espiral. Dextrorsa, possui duas voltas e meia, tendo 
sido representada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda, cuja 
extremidade foi sobreposta por círculo (CAL 56.16). Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

CAL 56.18 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos, sobrepondo círculo 
(CAL 56.16), tal como grande oval (CAL 56.20). Mede 0,140 m de 
comprimento. 

CAL 56.19 – Oval. Trata-se de pouco mais que um esboço, 
gravado a partir de levantamentos com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões e descontínuos. Foi sobreposta por grande oval    
(CAL 56.20). Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 56.20 – Oval. Com grandes dimensões, envolve diversas 
figuras, designadamente cervídeo (CAL 56.10), círculo (CAL 56.16), 
espiral (CAL 56.17) e oval (CAL 56.19). Mostra três pequenos raios ou 
franja, frente à cabeça do veado. Foi gravada com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, providas de médias a grandes dimensões, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Foi sobreposta por oval 
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(CAL 56.22) e por linha (CAL 56.18), sobrepondo oval (CAL 56.19). 
Mede 0,590 m por 0,490 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 56.21 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e, alguns, grandes. Mede 
0,100 m de diâmetro. 

CAL 56.22 – Oval. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe grande oval (CAL 56.20). Mede 0,075 m por     
0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. Esta superfície mostra duas zonas onde se 

desenvolveram os registos iconográficos. Na superior, veado, ao que 

parece figurado durante a berreia, que podemos integrar no estilo 

estilizado estático, foi sobreposto por oval e rodeado por círculos, 

integráveis no período VI da nossa evolução crono-estilística. Na zona 

inferior reconhece-se importante unidade iconográfica que se estruturou 

ao longo dos milénios, igualmente a partir de imagem epipaleolítica de 

veado, com estilo estilizado estático. Este constitui uma das raríssimas 

representações de animais atingidos por lanças ou dardos, do Vale do 

Tejo. 

Mais tarde, durante a Idade do Bronze (período atlântico), surgiu 

a espiral, talvez figurando serpente, animal que não raro se associou aos 

cervídeos, tanto em outras superfícies gravadas taganas, como do 

Noroeste Peninsular. 

Círculo de assinaláveis dimensões sobrepõe a espiral e o veado, 

conferindo-lhes, por certo, outro significado, momento em que se terá, 

ainda, gravado oval. 

O conjunto será envolvido, como muitas outras imagens do Vale 

do Tejo, por enorme oval, em pequena zona radiada ou franjada, 

atribuível ao período dos círculos e linhas. Sobrepõem a última figura 

referida, linha e pequeno círculo. 

 

 P II P V-A P V-B P VI-A P VI-B P VI-C P ? total 
veados 2 - - - - - - 2 
dardo 1 - - - - - - 1 
espiral - - 1 - - - - 1 
cículos - 1 - - 3 - - 4 
semicírculo - - - - - 1 - 1 
ovais - - - 2 2 1 - 5 
linhas curvas - - 2 - - - - 2 
linha recta - - - - - 1 - 1 
barra - - 1 - - - - 1 
covinha - - - 1 - - - 1 
manchas - - - - - - 3 3 
Total 3 1 4 3 5 3 3 22 

Síntese iconográfica da rocha 56 do Cachão do Algarve. 
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▲  Rocha CAL 56. 

◄  Rocha CAL 56. 
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CACHÃO DO ALGARVE 57 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fracturas e por fissuras 

oblíquas. Mede 1,575 m de comprimento e 0,625 m de largura máxima 

na área mesial. 

Catálogo. 
CAL 57.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,400 m de diâmetro. 

CAL 57.2 – Linha curva. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

CAL 57.3 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 57.4 – Zoomorfo fantástico. Encontra-se de pé, dirigido 
para o lado direito do observador. Apresenta cabeça longa, com a 
extremidade do focinho ou do bico pendente, recordando cabeça de ave 
de rapina, embora encimada por duas orelhas, ou hastes, altas. Mostra 
olho oval e longo, em reserva. Não tem pescoço e o corpo é oval, assente 
em quatro membros lineares e rectilíneos, a ele oblíquos. A cauda é 
extremamente longa e arqueada. No interior do corpo observam-se linha 
mesial e picotados dispersos. Sobre o dorso evidencia três bossas, 
situando-se a maior ao centro. Entre a cauda e um dos membros 
ulteriores exibe forma oval, talvez figurando ovo ou testículos. Foi 
figurado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias a grandes dimensões, formando linhas contínuas, largas e 
profundas, tal como mancha densa que preenche a cabeça ou de 
picotados dispersos que ocupam o corpo. Sobrepõe pequeno esboço de 
círculo (CAL 57.5) e mancha de picotados dispersos (CAL 57.6). Mede 
0,530 m de comprimento e 0,225 m de altura máxima, a meio do corpo. 

CAL 57.5 – Círculo. Esboço, elaborado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. 
Encontra-se sobreposto por zoomorfo fantástico (CAL 57.4). Mede  
0,020 m de diâmetro. 

CAL 57.6 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Foi 
sobreposta por zoomorfo fantástico (CAL 57.4). Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

CAL 57.7 – Linha curva. Possui negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, parcialmente descontínuos. Mede 0,080 m 
de comprimento. 

CAL 57.8 – Barra. Oferece levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,025 m de 
comprimento. 

CAL 57.9 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 57.10 – Barra. Mostra levantamentos com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

CAL 57.11 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,080 m de 
comprimento. 

CAL 57.12 – Linha curva. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e quase contínuos. Mede 
0,090 m de comprimento. 

CAL 57.13 – Linha curva. Possui negativos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Mede     
0,075 m de comprimento. 

CAL 57.14 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,300 m de diâmetro. 

CAL 57.15 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, de lado indeterminado. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase 
contínua que reutiliza fissura. Mede 0,230 m de comprimento e 0,100 m 
de largura, no terço distal. 
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CAL 57.16 – Círculo. Esboço, realizado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 
0,100 m de diâmetro.  

CAL 57.17 – Linha recta. Esboço. Produzido a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 57.18 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,350 m de diâmetro. 

Comentário. A iconografia desta rocha é dominada pela enorme 

figuração de zoomorfo fantástico. De facto, este animal sugere ter sido 

constituído a partir de partes de outros. A sua enorme cabeça de ave de 

rapina, embora com armação alta e linear, é caso único na arte tagana, 

enquanto o corpo inexpressivo, conforme acontece em muitas outras 

imagens zoomórficas fantásticas do Vale do Tejo, mostra três curiosas 

bossas, talvez constituindo crista, cujos paralelos na fauna conhecida são 

difíceis de determinar. 

A presença de testículos ou de ovo é outra raridade, neste ser 

híbrido, com longuíssima cauda e cujo corpo assenta em quatro membros 

a ele oblíquos, simulando movimento.  

A variante técnica usada na gravação desta complexa 

conceptualização, com negativos de grandes dimensões, e o grau de 

pátina que apresenta, conduz a podermos classificá-la no período 

terminal da arte tagana. 

Será algo ulterior àquela imagem o podomorfo muito 

geometrizado, mas com a particularidade de utilizar acidente do suporte.  

 
 
 
 
 

 

 P VI-A P VI-B P ? total 
podomorfo 1 - - 1 
zoomorfo fant. - 1 - 1 
círculos 3 - - 3 
barras - - 2 2 
linhas rectas - 1 1 2 
linhas curvas 2 - 2 4 
manchas 2 - 3 5 
Total  8 2 8 18 

Síntese iconográfica da rocha 57 do Cachão do Algarve. 
 
 
 
 

 

 

  

▼ Rocha CAL 57. Pormenor.
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CACHÃO DO ALGARVE 58A 
 

Suporte. Painel pertencente a extensa superfície horizontal (5º), 

com contorno trapezoidal, mostrando profundas fracturas no lado norte. 

Mede 0,730 m de comprimento e 0,755 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
CAL 58A.1 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo 

contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

CAL 58A.2 – Círculo. Oferece levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linha quase contínua, mas pouco profunda. Mede 0,025 m de diâmetro. 

CAL 58A.3 – Círculo. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha 
contínua, de largura irregular e não muito profunda. Foi sobreposto por 
podomorfo (CAL 58A.4). Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 58A.4 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, em contorno, pertencente ao lado direito e orientada no sentido 
sudeste-noroeste. Encontra-se figurada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe dois círculos (CAL 58A.3 e       
CAL 58A.9), trapézio (CAL 58A.11) e dois círculos concêntricos     
(CAL 58A.8). Mede 0,265 m de comprimento e 0,140 m de largura 
máxima, na área distal. 

CAL 58A.5 – Círculo. Apresenta negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 58A.6 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. Ocupa área 
medindo 0,115 m de comprimento e 0,035 m de largura máxima. 

CAL 58A.7 – Círculo. Trata-se de pouco mais que um esboço, 
produzido a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e descontínuos. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 58A.8 – Dois círculos concêntricos. Esboços figurados 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e descontínuos. Foram sobrepostos por podomorfo          
(CAL 58A.4). Medem 0,060 m e 0,120 m, de diâmetro. 

CAL 58A.9 – Círculo. Foi representado através de picotados, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando 
linha de largura irregular, algo descontínua e não muito profunda. Foi 
sobreposto por podomorfo (CAL 58A.4). Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 58A.10 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Deve associar-se a figura antropomórfica esquemática   
(CAL 58A.14), que mostra a mesma técnica de execução. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

CAL 58A.11 – Trapézio. Metade desta figura encontra-se, apenas, 
esboçada. Apresenta picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha, algo descontínua, de largura e 
profundidade irregulares. Foi sobreposto por podomorfo (CAL 58A.4). 
Mede 0,120 m de comprimento e 0,100 m de altura. 

CAL 58A.12 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 58A.13 – Oval. Parcialmente em esboço, mostra 
levantamentos com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linha, algo descontínua, de bordos e profundidade irregulares. 
Sobrepõe esboço de oval (CAL 58A.16). Mede 0,100 m por 0,070 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 58A.14 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se figurado 
de pé, com a cabeça dirigida para poente. Esta é constituída por linha 
horizontal e o corpo por duas linhas verticais, uma das quais inflecte na 
extremidade correspondente as pés. Foi gravado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias e constituindo linhas quase contínuas, embora de largura e 
profundidade irregulares. Parece associar-se a círculo (CAL 58A.10) que 
se encontra próximo e mostra idêntica técnica de execução. Mede     
0,110 m de altura e 0,090 m de largura, na cabeça. 
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CAL 58A.15 – Círculo. Trata-se de esboço, executado com 
negativos, de contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 
0,030 m de diâmetro. 

CAL 58A.16 – Oval. Esboço, realizado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Foi 
sobreposta por outra oval (CAL 58A.13). Mede 0,130 m por 0,075 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 58A.17 – Antropomorfo. Esquemático, é formado por oval 
contendo septo longitudinal. Está orientado no sentido norte-sul. Foi 
gravado com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas algo irregulares e descontínuas. É possível 
que se associe a círculo (CAL 58A.19). Mede 0,170 m de altura e      
0,085 m de largura máxima, na área mesial. 

CAL 58A.18 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,300 m de diâmetro. 

CAL 58A.19 – Círculo. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, possuindo dimensões médias, formando linha contínua, 
larga e profunda. Talvez se associe a antropomorfo esquemático que se 
situa próximo (CAL 58A.17). Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 58A.20 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular 
e foi gravada com negativos, de contorno circular ou oval, possuindo 
pequenas e médias dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CAL 58A.21 – Mancha. Núcleo concentrado de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Talvez pertencesse 
a disco, amputado por fractura do bordo do suporte. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

Comentário. As cerca de duas dezenas de figuras identificadas 

nesta rocha integram os três grandes períodos mais recentes da arte do 

Vale do Tejo. 

De facto, podemos atribuir ao período meridional (período IV) os 

dois antropomorfos esquemáticos e os círculos que parecem acompanhá-

los. Talvez o trapézio também pertença a este período.  

Devemos atribuir ao período seguinte (atlântico), os dois círculos 

concêntricos, que ocupam o centro do suporte. Mais tarde (período dos 

círculos e linhas) foram gravados círculos e ovais, designadamente 

grande círculo, e na fase terminal deste mesmo período, grande 

podomorfo, que sobrepõe quatro figuras dos períodos precedentes e 

domina o centro do suporte. 

 P IV P V P VI-A P VI-B P  ? total 
antropomorfos 2 - - - - 2 
podomorfo - - - 1 - 1 
trapézio 1 - - - - 1 
círculos 2 - 4 - 2 8 
ovais 1 - 1 - - 2 
dois círc. conc. - 1 - - - 1 
covinha - - - - 1 1 
manchas - - - - 5 5 
Total 6 1 5 1 8 21 

Síntese iconográfica da rocha 58A do Cachão do Algarve. 
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Síntese estratigráfica da rocha 58A do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 58B 
 

Suporte. Sector de superfície horizontal (5º) com forma 

trapezoidal, delimitado por fracturas profundas e atravessado por fissuras 

oblíquas. Mede 0,720 m de comprimento e 0,660 m de largura máxima, 

em uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 58B.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,120 m de diâmetro. 

CAL 58B.2 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Sobrepõe armação 
de caprino (CAL 58B.5). Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 58B.3 – Oval. Trata-se de esboço, realizado a partir de 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Mede 0,130 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 58B.4 – Círculo. Esboço, executado através de 
levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões 
e descontínuos. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 58B.5 – Caprino. Foi representado de pé e dirigido para o 
lado direito do observador. Apresenta cabeça com perfil trapezoidal 
assente em pescoço longo e estreito, voltada para diante, suportando alta 
armação, constituída por duas hastes, dispostas em V e dando sensação 
de perspectiva. A boca encontra-se aberta. O corpo tem forma 
trapezoidal. A linha cérvico-dorsal é ligeiramente convexa. A cauda foi 
representada curta e levantada. Ambos pares de membros são lineares, 
embora os dianteiros estejam algo arqueados e oblíquos em relação ao 
corpo, o que confere, com a forma daquele e da armação, evidente 
movimento à figura. Apresenta picotados com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, que formaram linhas contínuas e profundas ou 
preenchem a cabeça e o pescoço, como, embora menos densos, os 
quartos traseiros. Foi sobreposto por círculo (CAL 58B.2). Mede 0,210 m 
de comprimento e 0,180 m de altura, na armação. 

CAL 58B.6 – Caprino. Figurado de pé, voltado para o lado 
esquerdo do observador, apresenta cabeça de contorno triangular, com 
armação pequena e em forma de V, assente em pescoço longo e largo. A 
linha cérvico-dorsal é ondulada, sendo a ventral côncava. Ambos pares 
de membros são lineares, mas os anteriores muito curtos, algo 
encurvados e perpendiculares ao corpo, enquanto os ulteriores, também 
arqueados, são oblíquos em relação àquele. A cauda é longa e encurvada. 
As características morfológicas apresentadas, designadamente as maiores 
dimensões dos quartos traseiros, sugerem perspectiva e a captação do 
momento em que o animal salta. Apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas. Mede 0,120 m de comprimento e 0,070 m de altura, nos 
quartos traseiros. 

CAL 58B.7 – Dois círculos concêntricos. Trata-se apensa de 
esboços, realizados com picotados de contorno circular ou oval, de 
médias dimensões e descontínuos. Sobrepõem representação de lobo 
(CAL 58B.9). Medem 0,040 m e 0,140 m, de diâmetro. 

CAL 58B.8 – Círculo. Esboço, produzido a partir de picotados, 
oferecendo contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões 
mas descontínuos. Sobrepõe cabeça de lobo (CAL 58B.9). Mede 0,040 m 
de diâmetro. 

CAL 58B.9 – Lobo. Encontra-se figurado de pé e voltado para o 
lado direito do observador. A cabeça, comprida e dirigida para o solo, 
suportada por pescoço curto, como é próprio da espécie a que pertence, 
mostra duas orelhas altas e paralelas. O corpo é ovóide, mas muito 
alongado, assentando em dois pares de membros lineares, ligeiramente 
oblíquos em relação ao corpo. A cauda é longa e encontra-se semi-
erguida. Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, constituindo linhas contínuas e profundas. As 
extremidades dos membros dianteiros foram sobrepostas por círculo 
(CAL 58B.10). Mede 0,200 m de comprimento e 0,075 m de altura, na 
cabeça. 

CAL 58B.10 – Círculo. Mostra levantamentos possuindo 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha quase contínua, larga e profunda. Sobrepõe representação de lobo 
(CAL 58B.9). Mede 0,090 m de diâmetro. 
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CAL 58B.11 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede    
0,075 m de diâmetro. 

CAL 58B.12 – Pórtico. Foi gravado através de incisões filiformes 
muito finas e descontínuas, sugerindo querer envolver a representação de 
lobo e os três círculos que o sobrepõem. Mede 0,280 m de largura e 
0,230 m de altura. 

CAL 58B.13 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede     
0,150 m de diâmetro. 

CAL 58B.14 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. Neste painel pode observar-se duas representações 

de caprinos de típico estilo estilizado dinâmico, um deles mesmo 

figurado com rara perspectiva, como que saltando. Integrou o mesmo 

grande momento iconográfico a imagem de lobo, espécie não muito 

comum na arte rupestre tagana. As três representações referidas podem 

constituir cena. 
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Para além do elevado grau de pátina ou de desgaste que as figuras 

acima referidas apresentam, uma delas foi sobreposta por círculo e outra 

por esboço de dois círculos concêntricos e por círculo, encontrando-se, 

ainda, rodeadas por outros esboços circulares e por manchas. Trata-se, 

pois, de participação iconográfica ulterior àquelas primeiras imagens, que 

podemos atribuir aos períodos atlântico e dos círculos e linhas, da nossa 

evolução crono-estilística. 

O pórtico, executado através de filiformes, deve corresponder a 

realização de idade histórica, difícil de determinar. 

 P III P V P VI P ? total 
lobo 1 - - - 1 
caprinos 2 - - - 2 
dois círculos conc. - 1 - - 1 
círculos - - 5 - 5 
oval - - 1 - 1 
pórtico - - - 1 1 
manchas - - - 3 3 
Total 3 1 6 4 14 

Síntese iconográfica de rocha 58B do Cachão do Algarve. 
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Síntese estratigráfica de rocha 58B do Cachão do Algarve. 
 
 

 
  

◄ Rocha CAL 58B. 
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CACHÃO DO ALGARVE 581 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (13º), com contorno 

poligonal, delimitado por fracturas e atravessado por fissuras 

longitudinais. Mede 0,550 m de comprimento e 0,350 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 581.1 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. 
Encontra-se parcialmente amputado, devido a fractura do bordo do 
suporte, e foi sobreposto por círculo (CAL 581.2). Mede 0,045 m de 
diâmetro. 

CAL 581.2 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua. Esta foi 
amputada, devido a fractura do suporte. Sobrepõe círculo (CAL 581.1) e 
foi sobreposta por podomorfo (CAL 581.4). Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 581.3 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

CAL 581.4 – Podomorfo. Corresponde ao contorno de pegada 
humana calçada, do lado esquerdo. Foi gravado através de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Contém, ao 
centro, duas figuras antropomórficas esquemáticas (CAL 581.5 e       
CAL 581.6). Sobrepõe círculo (CAL 581.2). Mede 0,430 m de 
comprimento e 0,200 m de largura máxima, na extremidade distal. 

CAL 581.5 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça e corpo 
rectilíneos, tal como sexo na continuação daquele. Os dois pares de 
membros são rectos e oblíquos, em relação ao corpo. A cada um dos 
lados do corpo mostra pequeníssima covinha. Possui negativos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas nem 
sempre contínuas. Deve associar-se a outro antropomorfo (CAL 581.6). 
Mede 0,150 m de altura e 0,110 m de largura máxima, nos braços. 

CAL 581.6 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça e 
corpo lineares, braços abertos, perpendiculares àquele e pernas abertas 
em forma de V invertido. Foi gravado a partir de picotados, contendo 
contorno circular ou oval e médias dimensões, formando linhas 
contínuas. Parece associar-se ao antropomorfo acima descrito           
(CAL 581.5). Mede 0,090 m de altura e 0,075 m de largura máxima, nos 
braços. 

CAL 581.7 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Encontra-se amputada por fractura do bordo do suporte. Mede 
0,045 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 581.8 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,060 m de comprimento. 

CAL 581.9 – Mancha. Conjunto de picotados, oferecendo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CAL 581.10 – Mancha. Situa-se no interior de idoliforme      
(CAL 581.4) e apresenta negativos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Os antropomorfos esquemáticos, produzidos com a 

mesma variante técnica de picotagem, foram por certo, gravados em um 

mesmo momento, sendo o grande podomorfo que os integra ulterior. 

A associação entre dois antropomorfos esquemáticos é recorrente 

na arte do Vale do Tejo, embora surjam sobretudo a par e não em linha 

vertical. As características que evidenciam permitem integrá-los no 

período meridional. 

O podomorfo oferece forma idêntica à de alguns seus congéneres, 

observados no Vale do Tejo, embora as dimensões que apresenta 

ultrapassem, em muito, as daqueles. Deve ser atribuído ao período 

terminal da arte do Tejo. 
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Síntese estratigráfica de rocha 581 do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 59 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (9º) com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas profundas e apresentando fissuras 

longitudinais. Mede 1,30 m de comprimento e 0,750 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
CAL 59.1 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados com 

picotados, de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, no círculo exterior, e esboço, no círculo 
interior. Medem 0,050 m e 0,125 m de diâmetro. 

CAL 59.2 – Espiral. Trata-se de esboço, sinistrorso com duas 
voltas e meia, gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

CAL 59.3 – Mancha. Conjunto de negativos, providos de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

CAL 59.4 – Oval. Foi figurada com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
contínua, embora com largura variável. Sobrepõe conjunto de dois 
círculos concêntricos (CAL 59.5). Mede 0,170 m por 0,125 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

CAL 59.5 – Dois círculos concêntricos. Foram representados 
através de picotados, possuindo contorno circular ou oval e de dimensões 
médias, constituindo linhas descontínuas. Encontram-se sobrepostos por 
oval (CAL 59.4). Medem 0,025 m e 0,080 m de diâmetro. 

CAL 59.6 – Semicírculo. Representado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linha descontínua. Sobrepõe uma das hastes de grande cervídeo (CAL 
59.19). Mede 0,140 m de diâmetro. 

CAL 59.7 – Círculos geminados. Foram gravados com picotados 
de contorno circular ou oval, de grandes dimensões, enformando linhas 

largas e contínuas. Mede 0,180 m de comprimento, oferecendo os 
círculos 0,080 m e 0,100 m de diâmetro 

CAL 59.8 – Linha recta. Foi figurada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes e contínuos. 
Mede 0,150 m de comprimento. 

CAL 59.9 – Linha recta. Formada por negativos de contorno 
circular, de dimensões médias, descontínuos. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

CAL 59.10 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de 
contorno oval, com grandes dimensões, formando linha contínua. 
Sobrepõe grande espiral (CAL 59.12) e linha curva (CAL 59.15). Mede 
0,090 m de diâmetro. 

CAL 59.11 – Círculo. Esboço, constituído por negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

CAL 59.12 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta três voltas e meia. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, constituindo linha contínua. Sobrepõe armação de 
grande cervídeo (CAL 59.19) e foi sobreposta por semicírculo (CAL 
59.10). Mede 0,210 m de diâmetro. 

CAL 59.13 – Mancha. Formada por picotados, mais ou menos 
dispersos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 59.14 – Linha curva. Oferece levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. É paralela à 
linha a seguir descrita. Foi sobreposta por idoliforme (CAL 59.16). Mede 
0,200 m de comprimento. 

CAL 59.15 – Linha curva. Foi figurada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Encontra-se 
sobreposta por semicírculo (CAL 59.10) e por idoliforme (CAL 59.16), 
sobrepõe os quartos traseiros de grande cervídeo (CAL 59.19), sendo 
paralela a outra linha, com forma e técnica idênticas (CAL 59.14). Mede 
0,200 m de comprimento. 

CAL 59.16 – Idoliforme (?). Cordiforme, foi representado através 
de negativos com contorno oval, de grandes dimensões, formando linha 
larga, contínua e profunda. Uma das extremidades sobrepõe duas linhas  
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curvas (CAL 59.14 e CAL 59.15). Mede 0,315 m de altura e 0,160 m de 
largura máxima. 

CAL 59.17 – Podomorfo. Representa grande pegada humana 
calçada, do lado direito. Foi gravado a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha larga, contínua 
e profunda. Na extremidade distal apresenta a sobreposição de duas 
linhas curvas paralelas (CAL 59.28 e CAL 59.35). Sobrepõe grande 
cervídeo (CAL 59.19) e esboço de círculo (CAL 59.29). Mede 0,500 m 
de comprimento e 0,220 m de largura, no terço distal. 

CAL 59.18 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, muito patinados. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 59.19 – Cervídeo. Representação de grandes dimensões, de 
pé e dirigida para o lado direito do observador, em perspectiva semi-
torcida. Mostra cabeça erguida, onde assenta desenvolvida armação 
liriforme, ramificada. O pescoço é alto e proporcionado. Tanto a linha 
cérvico-dorsal como a ventral são côncavas, embora os quartos traseiros 
surjam sobreerguidos. Foram figurados dois pares de membros, 
rectilíneos, paralelos e perpendiculares ao corpo, tal como a cauda curta, 
caída, conforme é próprio da espécie a que pertence. O interior do corpo 
oferece algumas linhas, nomeadamente uma ligando a boca ao ânus, a 
denominada linha da vida, conferindo à imagem aspecto reticulado. A 
cabeça, o pescoço e os quartos traseiros foram cobertos por picotados. 
Possui negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, constituindo linhas largas e, quase sempre, contínuas. Encontra-
se sobreposto por espiral (CAL 59.12), por linha curva (CAL 59.15), por 
idoliforme (CAL 59.16) e por grande podomorfo (CAL 59.17). Mede 
0,500 m de comprimento e 0,600 m de altura máxima, na cabeça. 

CAL 59.20 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, possuindo grandes dimensões e constituindo linha 
contínua, larga e profunda. É tangente a idoliforme (CAL 59.16). Mede 
0,100 m de diâmetro. 

CAL 59.21 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, mostrando contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 59.22 – Mancha. Com forma ovalada, apresenta negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

CAL 59.23 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, possuindo 
grandes dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 59.24 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
foi figurada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 59.25 – Círculo. Esboço, elaborado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,025 m de diâmetro. 

CAL 59.26 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 59.27 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e muito patinados. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

CAL 59.28 – Linha curva. Apresenta negativos, de contorno oval, 
com grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe podomorfo (CAL 59.17). 
Mede 0,100 m de comprimento. 

CAL 59.29 – Círculo. Esboço, produzido com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, não contínuos. 
Encontra-se sobreposto por grande podomorfo (CAL 59.17). Mede  
0,090 m de diâmetro. 

CAL 59.30 – Barra. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de comprimento. 

CAL 59.31 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias, constituindo linha irregular e 
descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 59.32 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de grandes 
dimensões. Deve associar-se à covinha a seguir descrita (CAL 59.33). 
Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 
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CAL 59.33 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
foi figurada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
grandes dimensões. Deve associar-se à covinha anteriormente descrita 
(CAL 59.32). Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 59.34 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
oval e de grandes dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,055 m de diâmetro. 

CAL 59.35 – Linha curva. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. É paralela a outra linha curva (CAL 59.28) e sobrepõe grande 
podomorfo (CAL 59.17). Mede 0,080 m de comprimento. 

CAL 59.36 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

Comentário. É possível identificar nesta superfície quatro 

grandes momentos de gravação, a partir das variantes técnicas 

identificadas, dos graus de pátina e, sobretudo, das sobreposições 

detectadas. 

Ao primeiro momento de gravação pertence o grande cervídeo, 

com estilo subnaturalista, correspondendo ao período I da nossa proposta 

de evolução crono-estilística para arte do Vale do Tejo. 

O segundo momento encontra-se representado por duas linhas 

curvas e paralelas e por grande mancha. Este acervo deve ser atribuído 

aos primeiros tempos neolíticos, onde também registamos na arte 

megalítica linhas curvas e onduladas paralelas. Ele deve integrar fase 

inicial do nosso período III da evolução da arte tagana. Todavia, nesta 

rocha não encontrámos figurações, antropomórficas ou zoomórficas 

dinâmicas, muito características daquele período, ou testemunhos de arte 

esquemática própria do período IV. 

O período V da arte do Tejo encontra-se representado por 

espirais, círculos concêntricos e círculos simples, enquanto no período VI 

foram gravados o idoliforme, grande podomorfo, círculos geminados e 

simples, tal como ovais, mostrando linhas largas e profundas. O 

idoliforme e o podomorfo ocupam a zona central do suporte, tal como o 

grande cervídeo, ao qual subtraem o antigo protagonismo figurativo. 

Todavia, ao podomorfo foram associadas duas linhas curvas, 

talvez tentando transformá-lo em animal fantástico, com paralelos em 

numerosas rochas do Cachão do Algarve, mas também de São Simão e 

Alagadouro. 

 

 P I P III P V P VI P ? total 
podomorfo - - - 1 - 1 
cervídeo 1 - - - - 1 
círculos - - 2 2 2 6 
semicírculos - - 1 1 1 3 
círculos geminados - - - 1 - 1 
dois círculos conc. - - 2 - - 2 
espirais - - 2 - - 2 
idoliforme - - - 1 - 1 
barra - - - - 1 1 
covinhas - - - 4 - 4 
linhas rectas - - - 1 1 2 
linhas curvas - 2 . 2 - 4 
manchas - 2 - - 5 7 
oval - - - 1 - 1 
Total 1 4 7 14 10 36 

Síntese iconográfica da rocha 59 do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 60 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (8º), com forma rectangular, 

delimitada e atravessada por numerosas fracturas. Mede 0,350 m de 

comprimento e 0,180 m de largura.  

Catálogo. 
CAL 60.1 - Veado. Foi representado de pé, em perspectiva e 

dirigido para o lado direito do observador. A cabeça apresenta contorno 
triangular, a figuração do olho e assenta em pescoço proporcionado. A 
armação, em perspectiva e de aspecto ovalado, é alta e ramificada, 
mostrando três galhos laterais e dois terminais, em cada haste. O corpo é 
extremamente alongado, com a linha cérvico-dorsal ondulada e a ventral 
bem convexa. No interior do corpo observam-se linhas longitudinais, nos 
quartos dianteiros, e transversais, a partir daqueles e atingindo os quartos 
traseiros. Mostra cauda muito curta e levantada. Ambos pares de 
membros são lineares e perpendiculares ao corpo, conferindo-lhe 
estatismo. Foi gravado a partir de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linhas contínuas e 
profundas, tal como mancha difusa de picotados, nos quartos traseiros. 
Mede 0,280 m de comprimento e 0,150 m de altura, na cabeça. 

Comentário. Trata-se de rara figuração de estilo subnaturalista 

evolucionado, a que se quis imprimir a sensação de perspectiva, 

alongando-a e ampliando os quartos traseiros. A presença de zonas 

reticuladas, no interior do corpo, constitui característica morfo-estilística 

própria da arte subnaturalista do Vale do Tejo, comum à arte de transição, 

Paleolítico-Neolítico, de outras regiões da Europa e do Norte de África. 
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CACHÃO DO ALGARVE 61 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (10º), de forma 

rectangular, atravessado por fracturas oblíquas. Mede 0,950 m de 

comprimento e 0,450 m de largura. 

Catálogo. 
CAL 61.1 – Podomorfo. Representação de pegada humana 

calçada, do lado esquerdo e em contorno. Foi gravado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe veado          
(CAL 61.2). Mede 0,215 m de comprimento e 0,120 m de largura 
máxima, na área mesial. 

CAL 61.2 – Veado. Representado de pé e dirigido para o lado 
direito do observador, mostra cabeça e corpo de perfil, enquanto a 
armação foi figurada de frente e ambos pares de membros em 
perspectiva. A cabeça possui contorno triangular, assenta em pescoço 
longo e suporta armação, em forma de V e ramificada. O corpo é 
ovalado, com a cauda curta. Os membros são lineares, encontrando-se os 
dianteiros rectos, paralelos entre si e oblíquos em relação ao corpo. Um 
dos membros ulteriores é algo encurvado e são perpendiculares ao corpo. 
No interior deste observa-se linha mediana, a linha da vida, e nos quartos 
traseiros, densa mancha picotada. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas, tal como mancha muito densa. Encontra-se 
sobreposto por podomorfo (CAL 61.1). Mede 0,340 m de comprimento e 
0,210 m de altura máxima, na armação. 

CAL 61.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 61.4 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado através de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 61.5 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua e profunda. Mede 
0,075 m de diâmetro. 

CAL 61.6 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,200 m 
de diâmetro. 

CAL 61.7 – Círculo. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, constituindo linha algo 
descontínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 61.8 – Mancha. Grupo de negativos dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

Comentário. Importa pôr em relevo a sobreposição do 

podomorfo, pertencente ao período dos círculos e linhas, em relação a 

representação de cervídeo, que classificámos no período estilizado 

estático. 

Os círculos devem pertencer ao momento terminal da arte tagana, 

tal qual o podomorfo e, portanto, ao período dos círculos e linhas. 

 ►  Rocha CAL 61. Pormenor. 
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CACHÃO DO ALGARVE 63 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), delimitada e 

atravessada por fracturas profundas, delimitando três painéis. Fissuras 

longitudinais percorrem aquelas três áreas, onde também se observam 

fracturas e estalamentos. Mede 1,30 m de comprimento e 1,125 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
CAL 63.1 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 

contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe linha recta. Mede 0,080 m por 
0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 63.2 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Foi 
sobreposta por oval (CAL 63.1). Mede 0,120 m de comprimento. 

CAL 63.3 – Oval. Parcialmente em esboço, oferece negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, só 
parcialmente contínuos. Mede 0,070 m por 0,045 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 63.4 – Mancha. Pequenos núcleos de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

CAL 63.5 – Ferradura. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,075 m de comprimento e 0,045 m de largura máxima. 

CAL 63.6 – Semicírculo. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, e descontínuos. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

CAL 63.7 – Semicírculo. Possui picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, mas algo descontínuos. Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

CAL 63.8 – Oval. Gravada através de levantamentos, com 
contorno  circular  ou  oval,  de  médias  dimensões,  apresenta  linha  
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contínua, embora de largura e profundidade variáveis. Foi sobreposta por 
linha (CAL 63.9) que a liga a círculo (CAL 63.10). Mede 0,110 m por 
0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 63.9 – Linha curva. Mostra negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e constituindo linha contínua. 
Sobrepõe e liga oval (CAL 63.8) a círculo (CAL 63.10). Mede 0,080 m 
de comprimento. 

CAL 63.10 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, interrompida 
devido a fractura do suporte. Foi sobreposta por duas linhas (CAL 63.9 e 
CAL 63.11). Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 63.11 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo (CAL 63.10). Mede 0,060 m 
de comprimento. 

CAL 63.12 – Oval. Esboço, elaborado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,045 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 63.13 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,150 m de diâmetro. 

CAL 63.14 – Linha recta. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

CAL 63.15 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 63.16 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 63.17 – Linha curva. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, contínuos. Mede 0,040 m de comprimento. 

CAL 63.18 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 63.19 – Antropomorfo. De estilo semi-naturalista, foi 
figurado de pé e de frente. Apresenta cabeça, alta e larga, corpo 
rectangular muito alongado, os braços abertos e erguidos, ligeiramente 

acima da altura dos ombros, e as pernas lineares e paralelas. Entre estas 
observa-se longo falo. Mostra picotados, com contorno circular ou oval, 
de pequenas e médias dimensões, enformando linhas contínuas, largas e 
profundas, ou densas manchas, que cobrem a cabeça e o corpo. Foi 
sobreposto por oval (CAL 63.22) e por linha curva (CAL 63.27). A 
extremidade do braço direito encontra-se amputada, devido a fractura do 
bordo do suporte. Mede 0,345 m de altura e 0,225 m de largura, nos 
braços. 

CAL 63.20 – Circulo. Esboço, muito ligeiramente executado a 
partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas a 
médias dimensões e muito descontínuos. Mede 0,035 m de diâmetro. 

CAL 63.21 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo linear, 
braços abertos e erguidos à altura dos ombros e pernas em forma de V 
invertido. Trata-se de esboço ligeiro, elaborado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas 
algo descontínuas. Mede 0,060 m e altura e 0,040 m de largura, nos 
braços. 

CAL 63.22 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe dois antropomorfos (CAL 63.19 e CAL 63.23). 
Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 63.23 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo linear, 
mas largo, braços abertos à altura dos ombros, pernas afastadas, em 
forma de V invertido, e falo. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas contínuas, 
largas e profundas. Encontra-se sobreposto por oval (CAL 63.22), na 
zona correspondente à cabeça. Mede 0,070 m de altura e 0,065 m de 
largura, nos braços. 

CAL 63.24 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 63.25 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

CAL 63.26 – Círculo. Parcialmente esboçado, oferece negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 
0,040 m de diâmetro. 
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CAL 63.27 – Linha curva. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, contínuos. Sobrepõe a perna direita de antropomorfo 
(CAL 63.19). Mede 0,055 m de comprimento. 

CAL 63.28 – Círculo. Foi figurado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 63.29 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Sobrepõe 
cabeça de antropomorfo esquemático (CAL 63.30). Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

CAL 63.30 – Antropomorfo. Esquemático, oferece cabeça e 
corpo lineares e sexo, na continuação daquele. Ambos pares de membros 
apresentam-se dobrados para baixo, formando ângulo recto. Foi gravado 
a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Um círculo 
(CAL 63.29) sobrepõe a cabeça, conferindo-lhe novo aspecto. Mede 
0,125 m de altura e 0,070 m de largura, nos braços. 

CAL 63.31 – Oval. Esboço ligeiro, constituindo por negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, mas muito 
descontínuos. Mede 0,045 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

▲  Rocha CAL 63. 
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CAL 63.32 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha algo descontínua, com 
largura e profundidade variáveis. Mede 0,065 m de diâmetro. 

CAL 63.33 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,125 m de diâmetro. 

CAL 63.34 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por linha recta (CAL 63.35), que o une a outro 
círculo (CAL 63.43). Mede 0,085 m de diâmetro. 

CAL 63.35 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe e liga dois 
círculos (CAL 63.34 e CAL 63.43). Mede 0,060 m de comprimento. 

CAL 63.36 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por espiral (CAL 63.45). 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 63.37 – Círculo. Esboço, muito ligeiro, efectuado através de 
picotados, com contorno circular e de pequenas dimensões. Mede    
0,040 m de diâmetro. 

CAL 63.38 – Círculo. Foi realizado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 63.39 – Espiral. Dextrorsa, oferece pouco mais de uma 
volta e foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, originando linha contínua, embora de largura 
e profundidade variáveis. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 63.40 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 63.41 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. 
Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 63.42 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda, embora interrompida por fissura. Mede   
0,140 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 63.43 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha descontínua e algo 

difusa. Foi sobreposto por linha (CAL 63.35) e ligado a outro círculo 
(CAL 63.34). Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 63.44 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 63.45 – Espiral. É dextrorsa e apresenta uma volta e meia. 
Foi gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe 
círculo (CAL 63.36). Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 63.46 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões, formando linha de largura e profundidade 
variáveis. Mede 0,050 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 63.47 – Oval. Mostra negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e constituindo linha algo 
descontínua, de largura e profundidade variáveis. Foi sobreposta por 
linha recta (CAL 63.48). Mede 0,090 m por 0,050 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 63.48 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e quase contínuos. 
Sobrepõe oval (CAL 63.47). Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 63.49 – Círculo. Pouco mais que esboçado, mostra 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e algo 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 63.50 – Linha recta. Possui picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

CAL 63.51 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

CAL 63.52 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões, formando linha algo descontínua. Mede 
0,090 m de diâmetro. 

CAL 63.53 – Mancha. Grande conjunto de negativos dispersos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 
0,300 m de diâmetro. 

CAL 63.54 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha quase contínua, 
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larga e profunda. Encontra-se sobreposto por oval (CAL 63.55). Mede 
0,040 m de diâmetro. 

CAL 63.55 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo (CAL 63.54) e oval 
(CAL 63.56). Mede 0,180 m por 0,125 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 63.56 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposta por oval (CAL 63.55). Mede 0,090 m por  
0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 63.57 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha algo 
descontínua, de largura e profundidade variáveis. Encontra-se sobreposto 
por covinha (CAL 63.58). Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 63.58 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Sobrepõe círculo (CAL 63.57). Mede 0,030 m por 0,015 m, segundo dois 
eixos ortogonais, e 0,010 m de profundidade. 

CAL 63.59 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 63.60 – Podomorfo (?). Foi figurado pouco mais que 
metade, representando pegada humana calçada, do lado direito e 
orientada no sentido noroeste-sudeste. Apresenta negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
parcialmente contínua. Mede 0,210 m de comprimento e 0,110 m de 
largura, no terço distal. 

CAL 63.61 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 63.62 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Esta rocha apresenta uma das mais interessantes 

representações antropomórficas, por certo entidade sobrenatural ou 

divina, com os braços abertos, sob os quais, talvez algo mais tarde se 

gravaram antropomorfos esquemáticos, como que sob a sua protecção. O 

exacerbamento do falimorfismo demonstra o poder e talvez espelhe a 

organização social do tipo patriarcal existente em tempos neolíticos, 

integrando a imagem referida o período estilizado dinâmico. A pátina que 

apresenta, tal como a sua sobreposição por oval e por linha curva 

testemunham bem a maior antiguidade que aquelas imagens. 

Figura antropomórfica esquemática, que devemos atribuir ao 

período meridional, foi, mais tarde, sobreposta e associada a círculo, que 

lhe confere uma nova cabeça; aspecto que observámos não só em outras 

rochas deste mesmo arqueossítio (CAL 72), como de Fratel (F 155 e       

F 175) ou de Chão da Velha Montante (CHVM 1), entre outros 

exemplares. 

A restante iconografia, formada por círculos, semicírculos, ovais 

e linhas, que por vezes unem duas de tais figuras, deve ser datada no 

período dos círculos e linhas. A este mesmo momento pertencerá 

podomorfo, embora apenas parcialmente gravado. Ele ocupa posição 

idêntica à que mostram imagens semelhantes em outras superfícies do 

Vale do Tejo, designadamente na rocha 43 de São Simão. 

Neste último período surgem associações entre figuras, como 

dois círculos unidos por linha recta, círculo ou oval unido a linha e espiral 

unida a círculo, aspectos iconográficos recorrentes em ciclos artísticos 

rupestres peninsulares, nomeadamente no Nordeste Peninsular, onde têm 

cronologia idêntica, ou algo ulterior, à por nós atribuída no Vale do Tejo. 
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 P III P IV P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfos 2 2 - - - 4 6,45 
podomorfo - - - 1 - 1 1,61 
círculos - - 7 4 8 19 30,65 
semicírculos - - - - 2 2 3,23 
ferradura - - - 1 - 1 1,61 
ovais - - 4 2 5 11 17,74 
espirais - - - 2 - 2 3,23 
linhas rectas - - 1 4 2 7 11,29 
linhas curvas - - - 2 1 3 4,84 
covinha - - - 1 - 1 1,61 
manchas - - - 4 7 11 17,74 
Total 2 2 12 21 25 62 100 
% 3,23 3,23 19,35 33,87 40,32 100  

Síntese iconográfica da rocha 63 do Cachão do Algarve. 
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Síntese estratigráfica da rocha 63 do Cachão do Algarve. 
 
 
 
 

 

CACHÃO DO ALGARVE 641 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (12º), com perímetro 

rectangular, delimitado por fracturas profundas e atravessado por fissuras 

longitudinais. Mede 0,390 m de comprimento e 0,235 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
CAL 641.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 

possuindo contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

CAL 641.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça de 
forma subcircular, assente em pescoço largo, corpo linear, braços abertos 
e perpendiculares àquele e pernas em forma de V invertido. A mão direita 
foi figurada, aberta e parece mostrar seis dedos. Pode tratar-se de 
representação feminina. Foi gravado a partir de negativos, oferecendo 
contorno circular ou oval e dimensões médias, constituindo linhas ou 
manchas contínuas, largas e profundas. Mede 0,220 m de altura e     
0,115 m de largura, nos braços. 
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CAL 641.3 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

Comentário. A presença da mão aberta, mostrando seis dedos, é 

caso único na arte do Vale do Tejo, podendo encontrar-se conotada com a 

presença de xamã. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CACHÃO DO ALGARVE 65 
 

Suporte. Superfície horizontal (5º), com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e percorrida por fissuras longitudinais. Mede 

1,150 m de comprimento e 1,050 m de largura máxima, em uma das 

extremidades.  

Catálogo. 
CAL 65.1 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua e 
profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 65.2 – Idoliforme. Apresenta a extremidade distal 
semicircular e tanto os lados como a base são rectos. Na metade superior 
mostra face circular onde se destaca o nariz e dois pequeníssimos olhos. 
A meio da base possui pequeno traço que lhe é perpendicular. Foi 
gravado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. 
Encontra-se sobreposto, e em parte envolvido, por grande colubrídeo 
(CAL 65.13), tal como por conjunto de três círculos concêntricos     
(CAL 65.22), devendo ter-se-lhe associado dois círculos, um de cada lado 
(CAL 65.1 e CAL 65.8). Mede 0,200 m de altura e 0,100 m de largura, na 
área mesial. 

CAL 65.3 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

CAL 65.4 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foi amputada devido a fractura do bordo do suporte. Mede 
0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 65.5 – Círculo. Esboço constituído por picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,050 m de diâmetro.  

▼  Rocha CAL 641.
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CAL 65.6 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

CAL 65.7 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua larga e 
profunda. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 65.8 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Foi sobreposto por grande colubrídeo (CAL 65.13). Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

CAL 65.9 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados a partir 
de negativos, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
enformando linhas algo descontínuas. Medem 0,020 m e 0,060 m de 
diâmetro. 

CAL 65.10 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede   0,100 m de diâmetro. 

CAL 65.11 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

CAL 65.12 – Círculo. Esboço, elaborado através de 
levantamentos com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, mas muito descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 65.13 – Colubrídeo. Parece sair de covinha (CAL 65.34) e 
apresenta dez curvas de forma e dimensões distintas. Foi gravado a partir 
de picotados, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe 
conjunto formado por três círculos concêntricos (CAL 65.14), idoliforme 
(CAL 65.2), círculo (CAL 65.8) e podomorfo (CAL 65.48). Mede    
1,400 m de comprimento. 

CAL 65.14 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

CAL 65.15 – Barra. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de comprimento. 

CAL 65.16 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,110 m de diâmetro. 

CAL 65.17 – Oval. Foi figurada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha 
contínua e profunda. Mede 0,060 m por 0,050 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 65.18 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe círculo (CAL 65.20). Mede 0,110 m por 0,090 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 65.19 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe círculo 
(CAL 65.21), talvez zoomorfizando-o. Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 65.20 – Círculo. Foi gravado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase 
contínua. Encontra-se sobreposto por oval (CAL 65.18). Mede 0,100 m 
de diâmetro.  

CAL 65.21 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por pequena linha recta (CAL 65.19). Mede 
0,090 m de diâmetro.  

CAL 65.22 – Três círculos concêntricos. Oferecem picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas 
contínuas, largas e profundas. O círculo maior encontra-se amputado, 
devido a fractura do bordo do suporte. Sobrepõem idoliforme           
(CAL 65.2), esboço de oval (CAL 65.24) e foram sobrepostos por 
colubrídeo (CAL 65.13). Medem 0,050 m, 0,100 m e 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 65.23 – Colubrídeo. Mostra quatro curvaturas largas e 
cabeça triangular. Foi representado através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha algo 
descontínua. Mede 0,160 m de comprimento. 

CAL 65.24 – Oval. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Foi sobreposta 
por conjunto de três círculos concêntricos (CAL 65.22). Mede 0,070 m 
por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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CAL 65.25 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,060 m de diâmetro. 

CAL 65.26 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 65.27 – Semicírculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua e 
profunda. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 65.28 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 65.29 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade. 

CAL 65.30 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro.  

CAL 65.31 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Envolve covinha (CAL 65.35). Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

CAL 65.32 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,025 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 65.33 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 65.34 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões. Dela arranca comprido colubrídeo (CAL 65.13). Mede   
0,040 m de diâmetro e 0,015 m de profundidade. 

CAL 65.35 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 

Encontra-se envolvida por círculo (CAL 65.31). Mede 0,025 m de 
diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

CAL 65.36 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais e 0,010 m de 
profundidade.  

CAL 65.37 – Foi gravada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 65.38 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,150 m de 
comprimento. 

CAL 65.39 – Barra. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 65.40 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 65.41 – Dois círculos concêntricos. Oferecem negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas 
quase contínuas. Medem 0,030 m e 0,090 m de diâmetro. 

CAL 65.42 – Linha curva. Trata-se de sucessão descontínua de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões. Mede 0,120 m de comprimento. 

CAL 65.43 – Círculo contendo ponto central. Mostra picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 65.44 – Semicírculo. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 65.45 – Oval, apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposta por longo colubrídeo (CAL 65.55). Mede  
0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 65.46 – Antropomorfo. Esquemático, é constituído por 
elemento semicircular e por barra vertical que o penetra. Foi gravado 
com picotados, de contorno circular ou oval e de grandes dimensões, 
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formando linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,110 m de altura e 
0,055 m de largura máxima.  

CAL 65.47 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 65.48 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, do lado esquerdo. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por dois colubrídeos 
(CAL 65.13 e CAL 65.55). Mede 0,170 m de comprimento e 0,090 m de 
largura, no terço distal.  

CAL 65.49 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 65.50 – Barra. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,035 m de comprimento.  

CAL 65.51 – Linha curva. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe e 
associa-se a círculo (CAL 65.52). Mede 0,035 m de comprimento. 

CAL 65.52 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Encontra-se sobreposto por linha curva (CAL 65.51). Mede 
0,060 m de diâmetro. 

CAL 65.53 – Três círculos concêntricos. Apresentam 
levantamentos com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linhas contínuas, largas e profundas. Foram sobrepostos por 
mancha (CAL 65.54). Medem 0,060 m, 0,120 m e 1,180 m, de diâmetro.  

CAL 65.54 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Sobrepõe círculo menor de grupo 
de três círculos concêntricos (CAL 65.53). Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 65.55 – Colubrídeo. Apresenta três curvas muito largas e 
grande comprimento, embora esteja amputado, em uma das 
extremidades, devido a fractura do bordo do suporte. Junta-se a outro 
grande colubrídeo (CAL 65.13). Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe oval (CAL 65.45) e 
podomorfo (CAL 65.48). Mede 1,180 m de comprimento. 

CAL 65.56 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 65.57 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Foi 
sobreposto através de levantamentos. Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 65.58 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado através 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Foi sobreposto por linha recta (CAL 65.59). Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 65.59 – Linha recta. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe círculo 
contendo ponto central (CAL 65.58) e encontra-se amputada, devido a 
fractura do bordo do suporte. Mede 0,070 m de comprimento.  

 
 
 
 

 

▼  Rocha CAL 65. Pormenor com idoliforme.
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CAL 65.60 – Trapézio. Possui negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,110 m de comprimento e 0,075 m de altura. 

CAL 65.61 – Linha curva. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões e algo descontínuos. Mede 
0,100 m de comprimento. 

CAL 65.62 – Semicírculo. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro.  

Comentário. Destaca-se, em um dos cantos deste suporte, 

importante figura idoliforme, com face antropomórfica bem definida, 

ladeada por dois círculos, muito possivelmente com conotação astral. 

Esta composição ternária deve ser atribuída ao período meridional e são 

de relevar as suas afinidades com as estátuas-menires tardo-neolíticas e 

com ídolos-estelas calcolíticos, do Alto Alentejo. 

No grande momento seguinte observam-se os dois conjuntos de 

círculos concêntricos, cada um deles com três elementos, muito 

característicos do período atlântico, onde também devemos integrar os 

dois conjuntos de dois círculos concêntricos. Pertencem a fase antiga do 

período dos círculos e linhas o alinhamento constituído por sete círculos 

ou ovais, que quase atravessam obliquamente o centro da rocha. O 

mesmo grande momento deve integrar o podomorfo, algo geometrizado, 

e, talvez, pequeno serpentiforme. Na fase final foram gravados os dois 

enormes colubrídeos, que sobrepõem diversas imagens pré-existentes, 

um deles saindo, ou entrando, em covinha; aspecto com paralelos em 

rochas gravadas do Monte de Góios (Lanhelas, Caminha), onde tal 

iconografia, pôde ser, por nós, atribuída à Idade do Ferro.  

Antropomorfo esquemático, gravado com grandes levantamentos 

ovais, e pequenas linhas rectas ou curvas que se associam a círculos, 

como que representando caudas de animais e, por isso, zoomorfizando-

os, constitui outra iconografia deste período, com afinidades sobretudo 

em rochas de São Simão, do Alagadouro e, igualmente, do Cachão do 

Algarve. 

Importa registar que quase 50% da iconografia detectada não 

suporta atribuição cronológica e que cerca de 40% do total daquela 

integra duas fases do período VI ou dos círculos e linhas. 

 

 

 

 
 

▼  Rocha CAL 65 a CAL 67.
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 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfo - - - - 1 1 1,61 
podomorfo - - 1 - - 1 1,61 
idoliforme 1 - - - - 1 1,61 
colubrídeos - - 1 2 - 3 4,84 
círculos 2 - 6 - 4 12 19,35 
semicírculos - - 3 - 1 4 6,45 
ovais - - 6 - - 6 9,68 
círc. c/ p. cent. - 2 - - - 2 3,23 
dois círc. conc. - 2 - - - 2 3,23 
três círc. conc. - 2 - - - 2 3,23 
trapézio - - 1 - - 1 1,61 
barras - - - - 3 3 4,84 
linhas rectas - - - 1 1 2 3,23 
linhas curvas - - - 1 2 3 4,84 
covinhas - - - - 9 9 14,52 
manchas - - - 1 9 10 16,12 
Total 3 6 18 5 30 62 100,00 
% 4,84 9,68 29,03 8,06 48,39 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 65 do Cachão do Algarve. 
 

 
  

  

      P VI-B 
    CAL 65.13 CAL 65.55
    
    
   
   CAL 65.48  CAL 65.45  CAL 65.42  P VI-A 
  

  

  

  

   CAL 65.22      P V 
  

  

  

  

 CAL 65.1  CAL 65.2  CAL 65.8       P IV 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 65 do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 66 
 

Suporte. Superfície horizontal (10º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e percorrida por fissuras, tanto transversais como 

oblíquas. Mede 1,770 m de comprimento e 1,480 m de largura, em uma 

das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 66.1 – Linha curva. Foi gravada a partir de levantamentos, 

com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões e 
contínuos. Mede 0,210 m de comprimento. 

CAL 66.2 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,120 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.3 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,075 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.4 – Oval. Oferece perímetro de forma oval e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de grandes dimensões. 
Mede 0,030 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.5 – Oval. Parcialmente esboçada, possui picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,050 m 
por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.6 – Oval. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,175 m por 0,125 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

CAL 66.7 – Mancha. Grande conjunto de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, com médias e grandes dimensões. Mede   
0,300 m de diâmetro. 

CAL 66.8 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

CAL 66.9 – Oval. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, mas de largura e 
profundidade variáveis. Mede 0,130 m por 0,050, segundo dois eixos 
ortogonais.  

CAL 66.10 – Triângulo. Isósceles, mostra levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,030 m 
de altura e 0,025 m de largura, na base. 

CAL 66.11 – Círculo. Parcialmente esboçado, oferece picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 66.12 – Colubrídeo. Apresenta seis curvas largas e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, enformando linha quase contínua, larga e profunda. Arranca 
de oval (CAL 66.17). Mede 0,350 m de comprimento. 

CAL 66.13 – Círculo. Foi figurado através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 66.14 – Linha recta. Mostra negativos, com contorno 
circular ou oval e contínuos. Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 66.15 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de 
levantamentos com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 

CAL 66.16 – Soliforme. Mostra corpo circular e pequenos raios 
algo encurvados, tendo sido parcialmente amputado, devido a fractura do 
bordo do suporte. Foi gravado através de negativos com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,160 m de diâmetro. 

CAL 66.17 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Foi sobreposta por colubrídeo (CAL 66.12). Mede 0,100 por 0,075 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.18 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua. Mede     
0,050 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.19 – Círculo. Parcialmente esboçado, oferece picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposto por 
pórtico (CAL 66.20). Mede 0,060 m de diâmetro. 
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CAL 66.20 – Pórtico. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas. 
Sobrepõe esboço de círculo (CAL 66.19). Mede 0,050 m de altura e 
0,050 m de largura. 

CAL 66.21 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro.  

CAL 66.22 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 66.23 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

 CAL 66.24 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,150 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.25 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,140 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.26 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.27 – Círculo. Foi figurado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, algo descontínuos. 
Foi sobreposto por covinha (CAL 66.28). Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 66.28 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,030 m de diâmetro e 0,012 m de profundidade.  

CAL 66.29 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, mas algo descontínuos. Mede 
0,085 m de comprimento. 

CAL 66.30 – Oval. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha descontínua. 
Mede 0,035 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.31 – Linha recta. Foi executada a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. 
Mede 0,225 m de comprimento. 
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CAL 66.32 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e negati-
vos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m 
por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais e 0,008 m de profundidade. 

CAL 66.33 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 66.34 – Barra. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,035 m de comprimento. 

CAL 66.35 – Linha recta. Foi figurada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. 
Mede 0,130 m de comprimento. 

CAL 66.36 – Triângulo. Equilátero, mostra levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, preenchendo o seu 
interior. Mede 0,035 m de altura e 0,045 m de largura, na base. 

CAL 66.37 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 66.38 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

CAL 66.39 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Sobrepõe 
grande esboço de oval (CAL 66.40). Mede 0,300 m de diâmetro. 

CAL 66.40 – Oval. Esboço. Executado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, 
constituindo linha descontínua, amputada por fractura do suporte. Foi 
sobreposta por mancha (CAL 66.39). Mede 0,270 m por 0,200 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.41 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua mas algo 
difusa. Sobrepõe círculo (CAL 66.42). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 66.42 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha algo descontínua. Foi 
sobreposto por círculo (CAL 66.41). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 66.43 – Mancha. Grande conjunto de levantamentos, mais ou 
menos dispersos, com contorno circular ou oval, de pequenas, médias e 
grandes dimensões. Mede 0,300 m de diâmetro. 

CAL 66.44 – Colubrídeo. Oferece cinco curvas largas e foi 
gravado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha contínua. Foi sobreposto por zoomorfo 
fantástico (CAL 66.46). Mede 0,300 m de comprimento. 

CAL 66.45 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,120 m de comprimento. 

CAL 66.46 – Zoomorfo fantástico. Encontra-se de pé, dirigido para 
o lado direito do observador. Mostra cabeça com contorno trapezoidal, 
encimada por crinas altas, representadas por quatro traços verticais, corpo 
oval e longo, com as linhas dorsal e ventral pouco convexas, assente em 
dois pares de membros lineares, estando os dianteiros oblíquos em 
relação ao corpo e os ulteriores perpendiculares àquele. A cauda é muito 
longa e ondulada, algo serpenteante. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linhas contínuas, largas e profundas, assim como densa mancha que 
cobre todo o corpo. Sobrepõe longo colubrídeo (CAL 66.44) e círculo 
(CAL 66.52). Mede 0,725 m de comprimento e 0,215 m de altura, no 
corpo. 

CAL 66.47 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 66.48 – Colubrídeo. Oferece quatro curvaturas largas e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha apenas parcialmente contínua. Encontra-se unido a 
outro colubrídeo (CAL 66.49) e sobrepõe esboço de podomorfo (CAL 
66.50). Mede 0,280 m de comprimento. 

CAL 66.49 – Colubrídeo. Apresenta cinco curvaturas largas e 
picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha em parte contínua, larga e profunda. Associa-se a 
colubrídeo (CAL 66.48), sobrepõe esboço de podomorfo (CAL 66.50) e 
foi sobreposto por colubrídeo (CAL 66.54). Mede 0,380 m de 
comprimento. 

CAL 66.50 – Podomorfo. Esboço de pegada humana calçada, 
possivelmente do lado direito, executado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e muito descontínuos. 
Foi sobreposto por dois colubrídeos (CAL 66.48 e CAL 66.49). Mede 
0,145 m de comprimento e 0,065 m de largura, no terço distal. 
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CAL 66.51 – Linha recta. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval de médias dimensões e contínuos. Mede 0,075 m de 
comprimento. 

CAL 66.52 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua. Foi 
sobreposto por zoomorfo fantástico (CAL 66.46). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 66.53 – Linha curva. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas a médias dimensões e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

CAL 66.54 – Colubrídeo. Possui sete curvas, mais ou menos largas 
e levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linha nem sempre contínua. Sobrepõe outro 
colubrídeo (CAL 66.49). Mede 0,300 m de comprimento.  

CAL 66.55 – Círculo. Pouco mais que um esboço, foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias e algo 
descontínuos. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 66.56 – Triângulo. Isósceles, possui picotados com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de altura e      
0,025 m de largura, na base. 

CAL 66.57 – Dois círculos concêntricos. Pouco mais do que 
esboçados, mostram levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linhas algo descontínuas. Medem    
0,050 m e 0,100 m de diâmetro. 

CAL 66.58 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 66.59 – Barra. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de comprimento. 

CAL 66.60 – Barra. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 66.61 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,035 m de diâmetro e 0,012 m de profundidade.  

CAL 66.62 – Barra. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,040 m de comprimento.  

CAL 66.63 – Linha recta. Sucessão de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de comprimento. 

CAL 66.64 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, embora algo 
descontínuos. Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 66.65 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, mas lago 
descontínuos. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 66.66 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 66.67 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 

CAL 66.68 – Linha recta. Encontra-se figurada a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
contínuos. Mede 0,030 m de comprimento. 

CAL 66.69 – Linha recta. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede   
0,020 m de comprimento 

CAL 66.70 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha contínua, larga e 
profunda, embora interrompida devido a fractura do suporte. Foi 
sobreposta por pequena linha recta (CAL 66.71). Mede 0,140 m por 
0,095 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.71 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe oval    
(CAL 66.70). Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 66.72 – Fusiforme. Produzido por abrasão, oferece secção em 
forma de U e é algo arqueado. Mede 0,105 m de comprimento. 

CAL 66.73 – Linha recta. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,075 m de 
comprimento. 

CAL 66.74 – Fusiforme. Aberto por abrasão, mostra secção em 
forma de U. Mede 0,175 m de comprimento. 

CAL 66.75 – Fusiforme. Gravado por abrasão, possui secção em 
forma de U. Mede 0,075 m de comprimento.  
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CAL 66.76 – Fusiforme. Representado através de abrasão, tem 
secção em forma de U. Mede 0,070 m de comprimento. 

CAL 66.77 – Fusiforme. Foi aberto por abrasão, possui secção em 
forma de U. Mede 0,030 m de comprimento. 

CAL 66.78 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,200 m 
de diâmetro. 

CAL 66.79 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, mas 
algo difusa. Foi sobreposto por grande oval (CAL 66.82). Mede 0,075 m 
de diâmetro. 

CAL 66.80 – Barra. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,030 m de comprimento.  

CAL 66.81 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,060 m de 
comprimento. 

CAL 66.82 – Oval. Mostra levantamentos com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Sobrepõe círculo (CAL 66.79) e encontra-se 
parcialmente amputada devido a fractura do suporte. Mede 0,300 m por 
0,200, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.83 – Zoomorfo fantástico. Apresenta corpo em forma de 
saco, cabeça triangular e dois membros dianteiros, dobrados em ângulo 
recto, saindo do pescoço. Os membros ulteriores são paralelos e algo 
encurvados. Mostra cauda longa e espessa. A metade anterior do corpo 
encontra-se preenchida por picotados de grandes dimensões. Foi figurado 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval de médias e, 
sobretudo, de grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e 
profundas, preenchendo a cabeça e a parte anterior do corpo. Mede  
0,460 m de comprimento e 0,240 m de altura máxima.  

CAL 66.84 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua e profunda. Foi 
sobreposto por pequena linha curva (CAL 66.85), espécie de cauda que o 
zoomorfiza. Mede 0,080 m de diâmetro. 

◄ Rocha CAL 66. Pormenor.
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CAL 66.85 – Linha curva. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe círculo 
(CAL 66.84). Mede 0,070 m de comprimento. 

CAL 66.86 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,100 m de diâmetro. 

CAL 66.87 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,400 m de diâmetro. 

CAL 66.88 – Oval. Pouco mais do que um esboço, oferece levanta-
mentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, algo 
contínuos. Mede 0,045 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.89 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,065 m de 
comprimento. 

CAL 66.90 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

CAL 66.91 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Dela arranca grande colubrídeo (CAL 66.92). Mede 0,025 m de diâmetro 
e 0,012 m de profundidade. 

CAL 66.92 – Colubrídeo. Apresenta seis curvaturas largas e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linha ligeiramente interrompida, mas larga e 
profunda. Sobrepõe covinha (CAL 66.91), linha recta (CAL 66.93), oval 
(CAL 66.96) e podomorfo (CAL 66.98). Mede 0,750 m de comprimento. 

CAL 66.93 – Linha recta. Foi gravada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Foi 
sobreposta por colubrídeo (CAL 66.92). Mede 0,075 m de comprimento. 

CAL 66.94 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 66.95 – Covinha. Possui perímetro de forma oval e negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,020 por 
0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de profundidade. 

CAL 66.96 – Oval. Parcialmente em esboço, apresenta picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 

contínua, larga e profunda. Foi sobreposta por colubrídeo (CAL 66.92) e 
por podomorfo (CAL 66.98). Mede 0,230 m por 0,150 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 66.97 – Círculo. Pouco mais que esboçado, mostra negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

CAL 66.98 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, possivelmente do lado direito. Foi gravada a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, enformando linha quase contínua, parcialmente larga e 
profunda. Sobrepõe oval (CAL 66.96) e círculo (CAL 66.103), 
encontrando-se sobreposta por colubrídeo (CAL 66.92). Mede 0,190 m 
de comprimento e 0,100 m de largura, no terço distal. 

CAL 66.99 – Mancha. Grupo de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 
0,075 m de diâmetro. 

CAL 66.100 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,075 m de diâmetro.  

CAL 66.101 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua e 
profunda. Mede 0,045 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.102 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, embora algo descontínuos. Mede 
0,060 m de diâmetro. 

CAL 66.103 – Círculo. Esboço, elaborado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões e 
descontínuos. Foi sobreposto por podomorfo (CAL 66.98). Mede     
0,050 m de diâmetro. 

CAL 66.104 – Duas ovais concêntricas. Foram gravadas com 
levantamentos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linhas contínuas, largas e profundas. Medem 0,090 m e 
0,150 m por 0,075 m e 0,130 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.105 – Oval. Esboço, executado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 
0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais.  
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CAL 66.106 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular, de médias dimensões. Mede 0,125 m de diâmetro. 

CAL 66.107 – Oval. Esboço, produzido com levantamentos, de 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, enformando linha algo 
descontínua. Mede 0,075 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.108 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,050 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 66.109 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 66.110 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,020 m, por 0,15 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade. 

CAL 66.111 – Círculo. Foi figurado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e algo descontínuos. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

Comentário. O grupo de cinco fusiformes, ocupando área junto a 

um dos cantos desta rocha, pode corresponder às mais antigas 

manifestações gráficas nela existentes, sendo integrável no complexo 

figurativo epipaleolítico. 

Bem mais tardio que aquelas gravuras abertas por abrasão, será o 

soliforme, com pequenos raios encurvados e que devemos atribuir ao 

período meridional. 

Algumas gravuras, como círculos simples e dois círculos 

concêntricos, podem ser classificadas no período atlântico. 

A restante iconografia distribui-se por, pelo menos, três fases do 

período terminal da arte tagana (círculos e linhas), detectando-se séries 

estratigráficas significativas, que envolvem podomorfos, círculos ou 

ovais, colubrídeos e zoomorfo fantástico. Outra destas conceptualizações, 

também de grandes dimensões, ocupa lugar destacado neste suporte, 

encontrando-se, ainda, um círculo e uma oval a que foram associadas 

curtas linhas, zoomorfizando-os. 

Os dois podomorfos são muito distintos, tanto em termos formais 

como dimensionais, embora ambos estejam associados a colubrídeos. 

Estes também apresentam interessante polimorfismo e por certo que, 

dadas as suas dimensões, desempenharam importante protagonismo no 

discurso iconográfico patente nesta rocha. 

Todavia, importa não esquecer que mais de 60% da iconografia 

detectada não pode ser atribuída, com um mínimo de certeza, a qualquer 

período da evolução crono-estilística da arte tagana. Os círculos e as 

ovais foram, no entanto, as formas mais representadas (19,89% e 

18,92%), denunciando o vigor de tais símbolos no período terminal da 

arte do Vale do Tejo.  
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Síntese estratigráfica da rocha 66 do Cachão do Algarve. 
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 P II P IV P V P VI-A P VI-B PVI-C P ? total % 
podomorfos - - - 1 1 - - 2 1,80 
zoomorfos fant. - - - - - 2 - 2 1,80 
colubrídeos - - - - 4 2 - 6 5,41 
soliforme - 1 - - - - - 1 0,90 
círculos - - 2 10 - - 10 22 19,82 
dois círc. conc. - - 1 - - - - 1 0,90 
ovais - - - 4 6 - 11 21 18,92 
duas ovais conc. - - - 1 - - - 1 0,90 
pórtico - - - - - - 1 1 0,90 
barras - - - - - - 5 5 4,51 
fusiformes 5 - - - - - - 5 4,51 
linhas rectas - - - - - - 13 13 11,71 
linhas curvas - - - - - 2 2 4 3,60 
covinhas - - - - - 1 9 10 9,01 
manchas - - - - - - 14 14 12,61 
triângulos - - - - - - 3 3 2,70 
Total 5 1 3 16 11 7 69 111 100,00 
% 4,51 0,90 2,70 14,42 10,00 6,31 61,26 100  

Síntese iconográfica da rocha 66 do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 67A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (7º), com contorno triangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,700 m de comprimento e 0,625 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
CAL 67A.1 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 67A.2 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenos e médias dimensões. Sobrepõe caprino 
(CAL 67A.3). Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 67A.3 – Caprino. Foi representado de pé, com a cabeça e o 
corpo de perfil, embora as orelhas e os membros se encontram em 
perspectiva. A cabeça oferece contorno trapezoidal, assentando em 
pescoço longo e largo. A linha cérvico-dorsal é convexa e a ventral quase 
plana. A cauda é curta e levantada. Ambos pares de membros são lineares 
e paralelos, sendo oblíquos em relação ao corpo. Mostra levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo 
linhas contínuas e manchas densas, que cobrem a cabeça e o corpo. Foi 
sobreposto por mancha (CAL 67A.2). Mede 0,185 m de comprimento e 
0,110 m de altura, nos quartos traseiros. 

CAL 67A.4 – Linha recta. Sucessão de picotados, com contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões, mas nem sempre 
contínuos. Mede 0,080 m de comprimento. 

CAL 67A.5 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,100 m de diâmetro. 

CAL 67A.6 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua e profunda. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 67A.7 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 67A.8 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, mas algo descontínuos. 
Mede 0,100 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 67A.9 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Foi sobreposta por linha curva 
(CAL 67A.10). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 67A.10 – Linha curva. Oferece picotados com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

Comentário. A representação de caprino integra o estilo 

estilizado dinâmico, da arte tagana e constitui a figura mais antiga deste 

painel. 

Mais tarde aquela foi envolvida e sobreposta por mancha de 

picotados dispersos, tendo-se-lhe associado um círculo de cada lado, 

passando a constituir composição ternária que também se conhecem em 

outras superfícies do Vale do Tejo. 

 ►  Rocha CAL 67A. 
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CACHÃO DO ALGARVE 68C 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (10º), com contorno 

rectangular, definida através de fracturas e percorrida por fissuras 

longitudinais ou oblíquas. Mede 0,890 m de comprimento e 0,220 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
CAL 68C. 1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

CAL 68C. 2 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Foi sobreposta por linha recta         
(CAL 68C.3) e por mancha (CAL 68C.5). Mede 0,080 m por 0,065 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68C. 3 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e descontínuos. Sobrepõe oval. 
Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 68C.4 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Foi 
sobreposta por mancha (CAL 68C.5). Mede 0,035 m de comprimento. 

CAL 68C.5 – Mancha. Denso conjunto de picotados, com 
contorno circular ou oval e médias a grandes dimensões. Sobrepõe oval 
(CAL 68C.2) e linha recta (CAL 68C.4). Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 68C.6 – Barra. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,040 m de comprimento. 

CAL 68C.7 - Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 68C.8 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento.  
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CAL 68C.9 – Alabarda. Oferece pequena lâmina triangular e 
cabo algo arqueado na extremidade distal. Foi gravada a partir de 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Deve 
associar-se à figura antropomórfica que se encontra próxima             
(CAL 68C.10). Mede 0,100 m de altura. 

CAL 68C.10 – Antropomorfo. Esquemático, oferece cabeça 
subcircular, corpo linear e sexo na continuação daquele. Ambos pares de 
membros são arqueados e voltados para baixo. Foi elaborado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
enformando linhas contínuas, largas e profundas. Deve associar-se a 
alabarda (CAL 68C.9). Mede 0,170 m de altura e 0,070 m de largura, nos 
membros inferiores. 

CAL 68C.11 – Círculo. Pouco mais que esboço, executado a 
partir de negativos, com contorno circular ou oval e de pequenas 
dimensões, algo descontínuos. Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 68C.12 – Trapézio. Mostra picotados com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linhas contínuas, 
mas de largura e profundidade variáveis. Foi envolvido por oval       
(CAL 68C.13). Mede 0,050 m de comprimento e 0,040 m de altura. 

CAL 68C.13 – Oval. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha quase 
contínua, larga e profunda. Envolve trapézio (CAL 68C.12). Mede   
0,140 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais.  

CAL 68C.14 – Antropomorfo. Esquemático, oferece cabeça 
ovalada e corpo linear. Foi gravado através de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha e mancha 
contínuas. Mede 0,095 m de comprimento e 0,025 m de largura, na 
cabeça. 

CAL 68C.15 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 68C.16 – Mancha. Denso núcleo de picotados, com 
contorno oval e grandes dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

CAL 68C.17 – Colubrídeo (?). Oferece três curvaturas e foi 
figurado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias a grandes dimensões, algo descontínuos. Mede 0,130 m de 
comprimento. 
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CAL 68C.18 – Colubrídeo. Mostra quatro curvaturas e picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, mas pouco profunda. Mede 0,350 m de comprimento. 

CAL 68C.19 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma oval, 
com septo central e longitudinal. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linhas 
contínuas. Mede 0,100 m de altura e 0,055 m de largura, na área mesial. 

CAL 68C.20 – Trapézio. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval de médias dimensões, constituindo linhas contínuas, 
embora de largura e profundidade variáveis. Mede 0,110 m de 
comprimento e 0,075 m de altura.  

CAL 68C.21 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Apesar das pequenas dimensões deste suporte, a 

sua iconografia é não só variada, como apresenta longa diacronia, 

correspondendo aos últimos três grandes períodos da arte do Vale do 

Tejo.  

Em posição destacada, observa-se antropomorfo masculino, 

esquemático, a que se deve associar rara figuração de alabarda, embora 

com excelente paralelo em Fratel. Talvez as duas imagens referidas se 

relacionem com antropomorfo muito esquemático, repetindo aspecto já 

detectado em outras superfícies do Vale do Tejo, onde igualmente se 

associou figura clara de antropomorfo a outra muitíssimo estilizada e 

quase irreconhecível, pertencentes ao período meridional. 

Àquele mesmo período deve ser atribuído o antropomorfo 

esquemático, com forma oval e talvez, o colubrídeo que o parece 

acompanhar, tal como o trapézio, que bem pode tratar-se de círculo muito 

mal executado. 

Serão mais tardias as ovais, uma delas associando-se ao par 

homem-alabarda e a outra envolvendo trapézio. Estas figuras devem 

integrar o período dos círculos e linhas.  

 

 P IV P VI P ? total 
antropomorfos 3 - - 3 
colubrídeos 1 1 - 2 
alabarda 1 - - 1 
ovais - 2 - 2 
trapézios - 2 - 2 
círculo - - 1 1 
manchas - - 6 6 
barra - - 1 1 
linhas rectas - - 3 3 
Total 5 5 11 21 

Síntese iconográfica da rocha 68C do Cachão do Algarve. 
 

  

► Rocha CAL 68C. Pormenor. 

432 



 

CACHÃO DO ALGARVE 68D 
 

Suporte. Superfície horizontal, com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

1,370 m de comprimento e 1,290 m de largura. 

Catálogo. 
CAL 68D.1 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha 
contínua, mas de bordos e profundidade irregulares. Mede 0,100 m por 
0,075 m, segundo dois eixos ortogonais.  

CAL 68D.2 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval e de médias a grandes 
dimensões. Mede 0,130 m de diâmetro. 

CAL 68D.3 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Envolve esboço de círculo (CAL 68D.4). Mede 0,200 m por 
0,175 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.4 – Círculo. Esboço, efectuado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Foi envolvido por oval ((CAL 68D.3). Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

CAL 68D.5 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 68D.6 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 68D.7 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

CAL 68D.8 – Círculo contendo ponto central. Foi figurado a 
partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linha contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 68D.9 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,025 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 68D.10 – Oval. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,110 m por 0,70 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.11 – Linha recta. Sucessão de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

CAL 68D.12 – Covinha. Possui perímetro de forma oval e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,010 de profundidade. 

CAL 68D.13 – Oval. Esboço, executado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Foi sobreposto por oval (CAL 68D.14). Mede 0,110 m, por 
0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.14 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Está ligada a círculo (CAL 68D.16), através de linha recta                 
(CAL 68D.15). Sobrepõe esboço de oval (CAL 68D.13). Mede 0,060 m 
por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.15 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Liga oval            
(CAL 68D.14) a círculo (CAL 68D.16). Mede 0,025 m de comprimento. 

CAL 68D.16 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Encontra-se ligado a oval (CAL 68D.14), através de linha 
recta (CAL 68D.15). Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 68D.17 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Mede  
0,125 m de comprimento. 

CAL 68D.18 – Covinha. Possui perímetro ou forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

CAL 68D.19 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, embora algo  
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descontínuos e difusos. Sobrepõe oval (CAL 68D.26). Mede 0,170 m de 
comprimento. 

CAL 68D.20 – Barra. Foi gravada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

CAL 68D.21 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes e contínuos. Mede  
0,070 m de comprimento. 

CAL 68D.22 – Barra. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,040 m de comprimento. 

CAL 68D.23 – Barra. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede   
0,045 m de comprimento. 

CAL 68D.24 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,085 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.25 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 68D.26 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, enformando linha 
parcialmente contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo (CAL 68D.27) 
e encontra-se sobreposta por linha recta (CAL 68D.19). Mede 0,100 m 
por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.27 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Foi 
sobreposto por oval (CAL 68D.26) e por linha curva (CAL 68D.28), 
encontra-se ligado a longa linha curva (CAL 68D.). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 68D.28 – Linha curva. Possui negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe círculo 
(CAL 68D.27). Mede 0,070 m de comprimento. 

CAL 68D.29 – Dois círculos concêntricos contendo covinha 
central. Foram gravados através de picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas. O círculo exterior está sobreposto por oval          
(CAL 68D.30) e por semicírculo (CAL 68D.31). Os círculos medem 

0,090 m e 0,220 m de diâmetro e a covinha tem 0,025 m de diâmetro e 
0,012 m de profundidade. 

CAL 68D.30 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Envolve círculo (CAL 68D.32) e sobrepõe conjunto 
constituído por dois círculos concêntricos, contendo covinha central 
(CAL 68D.29). Mede 0,110 m por 0,090 m, segundo dois eixos 
ortogonais 

CAL 68D.31 – Semicírculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe conjunto formado por dois círculos concêntricos, 
contendo covinha central (CAL 68D.29), e foi sobreposto por podomorfo 
(CAL 68D.54). Mede 0,100 m de diâmetro.  

CAL 68D.32 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Encontra-se envolvido por oval (CAL 68D.30). Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

CAL 68D.33 – Covinha. Possui perímetro de forma oval e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Encontra-se unida a outra covinha (CAL 68D.34). Mede 0,030 m por 
0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e tem 0,012 m de profundidade. 

CAL 68D.34 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Está ligada a outra covinha (CAL 68D.33). Mede 0,035 m por 0,020 m, 
segundo dois eixos ortogonais, e 0,012 m de profundidade. 

CAL 68D.35 – Mancha. Corpo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede    
0,100 m de diâmetro. 

CAL 68D.36 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 68D.37 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 68D.38 – Idoliforme. Oferece corpo trapezoidal, com a 
extremidade distal estreitada, onde se descobrem duas pequeníssimas 
covinhas, figurando os olhos. Mostra levantamentos de contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linhas contínuas.  
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Foi sobreposto e atravessado por grande linha curva (CAL 68D.49). 
Mede 0,170 m de altura e 0,115 m de largura, na base. 

CAL 68D.39 – Círculo. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 68D.40 – Oval. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,090 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.41 – Mancha. Largo conjunto de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,250 m 
de diâmetro. 

CAL 68D.42 – Oval. Oferece levantamentos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais.  

CAL 68D.43 – Semicírculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo difusa e 
descontínua. Foi sobreposto por oval (CAL 68D.44). Mede 0,090 m de 
diâmetro.  

CAL 68D.44 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe semicírculo (CAL 68D.43). Mede 0,170 m por  
0,130 m, segundo dois eixos ortogonais. 

▲ Rocha CAL 68D. 
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CAL 68D.45 – Oval. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, parcialmente larga e profunda. Está geminada com círculo 
(CAL 68D.48). Mede 0,075 m por 0,060 m, segundo dois eixos 
ortogonais.  

CAL 68D.46 – Oval. Encontra-se parcialmente esboçada e possui 
negativos, com contorno circular ou oval, de pequenas e grandes 
dimensões, formando apenas sector com linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.47 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 68D.48 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Encontra-se sobreposto pelos membros de 
zoomorfo fantástico (CAL 68D.68). Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 68D.49 – Linha curva. Grande linha, com uma das 
extremidades amputada, devido a fractura do bordo do suporte, que une e 
sobrepõe diversas figuras pré-existentes. Possui picotados com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha larga, contínua e 
profunda. Sobrepõe idoliforme (CAL 68D.38) e esteliforme              
(CAL 68D.56). Une círculos e ovais (CAL 68D.27, CAL 68D.58,      
CAL 68D.76, CAL 68D.79). É contemporânea de grande zoomorfo 
fantástico (CAL 68D.68). Mede 1,000 m de comprimento. 

CAL 68D.50 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Parece associar-se a 
triângulo (CAL 68D.53). Mede 0,100 m de comprimento. 

CAL 68D.51 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,110 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.52 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

CAL 68D.53 – Triângulo. Isósceles e com os lados algo 
arqueados, foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, originando linhas contínuas, largas 
e profundas. Sobrepõe idoliforme (CAL 68D.56). Mede 0,130 m de 
altura e 0,130 m de largura na base.  

CAL 68D.54 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, do lado esquerdo. Foi gravada através de levantamentos, com 
contorno oval e de grandes dimensões, constituindo linha algo 
descontínua. Sobrepõe semicírculo (CAL 68D.31). Mede 0,175 m de 
comprimento e 0,100 m de largura, no terço distal. 

CAL 68D.55 – Barra. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas a médias dimensões e contínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

CAL 68D.56 – Esteliforme. Possui a base e ambos lados rectos e 
sendo a extremidade distal quase semicircular. Foi gravado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, enformando linha nem sempre contínua, variando a sua 
largura e profundidade. Encontra-se sobreposto por longa linha curva 
(CAL 68D.49) e por oval (CAL 68D.62). Mede 0,180 m de altura e     
0,180 m de largura, no terço distal. 

CAL 68D.57 – Cordiforme. Mostra negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha algo 
descontínua. Foi sobreposto por oval (CAL 68D.62). Mede 0,095 m de 
altura e 0,080 m de largura máxima.  

CAL 68D.58 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua e 
profunda. Encontra-se ligado a grande linha curva (CAL 68D.49). Mede 
0,050 m de diâmetro. 

CAL 68D.59 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes 
dimensões. Mede 0,300 m de diâmetro. 

CAL 68D.60 – Linha curva. Mostra negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Mede  
0,100 m de comprimento.  

CAL 68D.61 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 68D.62 – Oval. Oferece picotadas, com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linha contínua, em 
parte larga e profunda. Sobrepõe cordiforme (CAL 68D.57) e esteliforme 
(CAL 68D.56). Mede 0,100 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 
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CAL 68D.63 – Oval. Encontra-se figurada através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,075 m por 0,050 m, segundo dois 
eixos ortogonais.  

CAL 68D.64 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede    
0,200 m de diâmetro. 

CAL 68D.65 – Oval. Parcialmente esboçada, mostra negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,075 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.66 – Pectiforme. Representação zoomórfica 
esquemática, com corpo rectilíneo, cruzado por duas barras verticais e ao 
qual se adossam duas outras, constituindo série de quatro, certamente 
figurando os membros. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,070 m de comprimento e 
0,050 m de altura máxima.  

CAL 68D.67 – Linha curva. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,060 m de comprimento. 

CAL 68D.68 – Zoomorfo fantástico. Apresenta cabeça destacada 
do corpo, algo informe, com contorno trapezoidal, tal como dois 
membros lineares. Parte do interior encontra-se preenchido com 
picotados de grandes dimensões. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas. Sobrepõe círculo (CAL 68D.48), dois 
círculos concêntricos (CAL 68D.75) e reutiliza círculo (CAL 68D.79). 
Mede 0,520 m de altura e 0,330 m de largura, na área mesial. 

CAL 68D.69 – Oval. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.70 – Círculo. Parcialmente esboçado, mostra 
picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, em parte contínuos. Mede 0,035 m de diâmetro.  

CAL 68D.71 – Linha curva. Possui negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

CAL 68D.72 – Linha curva. É formada por levantamentos, com 
contorno oval, de grandes dimensões e contínuos. Foi associada a círculo 
(CAL 68D.74). Mede 0,100 m de comprimento. 

CAL 68D.73 – Linha curva. É constituída por picotados, com 
contorno oval, de grandes dimensões e contínuos. Encontra-se, tal como 
a anterior (CAL 68D.72), associada a círculo (CAL 68D.74). Mede  
0,100 de comprimento.  

CAL 68D.74 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foram-lhe associadas duas linhas curvas (CAL 68D.72 e   
CAL 68D.73), zoomorfizando-o. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 68D.75 – Dois círculos concêntricos. Mostram levanta-
mentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linhas quase contínuas. Foram sobrepostos por zoomorfo fantástico  
(CAL 68D.68). Medem 0,060 m e 0,120 m de diâmetro.  

CAL 68D.76 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, 
larga e profunda. Encontra-se ligada a grande linha curva (CAL 68D.49). 
Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.77 – Círculo. Foi executado a partir de levantamentos, 
com contorno oval e de grandes dimensões, constituindo linha algo 
descontínua. Mede 0,040 m diâmetro. 

CAL 68D.78 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 68D.79 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Encontra-se ligado a grande linha curva (CAL 68D.49) 
e a zoomorfo fantástico (CAL 68D.68). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 68D.80 – Oval. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
quase contínua, larga e profunda. Mede 0,185 m por 0,140 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.81 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,300 m de diâmetro. 
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CAL 68D.82 – Oval. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno oval, de grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,050 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.83 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular 
e levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 68D.84 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval 
e de grandes dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 68D.85 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.86 – Semicírculo. Oferece levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha contínua, embora de largura e profundidade variáveis. Mede 0,100 
m de diâmetro.  

CAL 68D.87 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 68D.88 – Oval. Parte apenas esboçada, mostra negativos 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
parcialmente contínua, larga e profunda. Foi sobreposta por linha recta 
(CAL 68D.89). Mede 0,150 m por 0,100 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 68D.89 – Linha recta. Oferece levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe 
oval (CAL 68D.88). Mede 0,190 m de comprimento.  

CAL 68D.90 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,250 m de diâmetro. 

CAL 68D.91 – Oval. Foi gravada através de negativos, com 
contorno oval e de grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe linha curva (CAL 68D.92). Mede 0,080 m por   
0,060 m , segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 68D.92 – Linha curva. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Foi 
sobreposta por oval (CAL 68D.91). Mede 0,150 m de comprimento. 

CAL 68D.93 – Linha curva. Mostra negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,250 m de 
comprimento. 

CAL 68D.94 – Círculo. Esboço, executado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

Comentário. O reportório imagético patente nesta rocha integra, 

principalmente, os dois últimos grandes períodos da arte do Vale do Tejo 

(atlântico e dos círculos e linhas). No entanto, representação idoliforme 

rodeada por dois círculos, pode classificar-se no período meridional. 

Ao penúltimo grande momento da nossa evolução crono-

estilística pertencerão os conjuntos de círculos concêntricos, um deles 

contendo covinha central, o círculo contendo ponto central e esteliforme. 

No último grande período observam-se sobreposições 

importantes, permitindo discernir, pelo menos, duas etapas de produção 

iconográfica. À primeira destas corresponde sobretudo a realização de 

numerosos círculos e ovais, enquanto é atribuível ao segundo imagens 

produzidas com negativos de forma oval e de grandes dimensões, 

constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Dominam este período 

grande zoomorfo fantástico e comprida linha ondulada que une diversas 

pré-existências, atravessando longitudinalmente o painel gravado. 

Pertencem, ainda, a esta fase de gravação um podomorfo, muito 

possivelmente antropomorfo pectiforme, círculos e ovais. E foi nesta 

mesma fase que se juntaram duas curtas linhas curvas a círculo, aspecto 

que também observámos em outras rochas do Vale do Tejo, como que 

querendo zoomorfizar aquelas imagens geométricas pré-existentes, 

criando-se animais fantásticos.  
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 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
idoliforme 1 - - - - 1 1,06 
esteliforme - 1 - - - 1 1,06 
podomorfo - - - 1 - 1 1,06 
pectiforme - - - 1 - 1 1,06 
zoomorfo fant. - - - 1 - 1 1,06 
cordiforme - - 1 - - 1 1,06 
círculos 2 - 8 4 2 16 17,02 
semicírculos - - 1 1 1 3 3,19 
ovais - - 8 10 6 24 25,53 
círc. c/ p. central - 1 - - - 1 1,06 
dois círc. conc. - 1 - - - 1 1,06 
dois círc. conc. c/ cov. c. - 1 - - - 1 1,06 
triângulo - - 1 - - 1 1,06 
linhas rectas - - - 2 6 8 8,51 
linhas curvas - - 2 4 3 9 9,58 
covinhas - - - - 6 6 6,38 
manchas - - - 6 8 14 14,89 
barras - - - - 4 4 4,26 
Total 3 4 21 30 36 94 99,96 
% 3,19 4,26 22,34 31,91 38,30 100  

Síntese iconográfica da rocha 68D do Cachão do Algarve. 
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Síntese estratigráfica da rocha 68D do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 69A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (13º), mostrando contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas profundas, que também a 

atravessam no sentido transversal, tal como acontece com numerosas 

fissuras. Mede 1,180 m de comprimento e 0,750 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo. 
CAL 69A.1 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões, embora algo descontínuos. Mede 
0,060 m de comprimento. 

CAL 69A.2 – Linha recta. Esboço, elaborado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval e médias dimensões. 
Mede 0,070 m de comprimento. 

CAL 69A.3 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 69A.4 – Círculo. Mostra picotados com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua e profunda. 
Sobrepõe antropomorfo, ao qual parece associar-se (CAL 69A.5). Mede 
0,090 m de diâmetro. 

CAL 69A.5 – Antropomorfo. Esquemático, oferece cabeça 
circular, assente em pescoço curto, corpo linear e sexo, na continuação 
daquele, tal como dois pares de membros, sendo os superiores dobrados 
em ângulo voltados para baixo e os inferiores arqueados e dirigidos para 
aquela mesma direcção. Foi representado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas 
contínuas e profundas. Encontra-se sobreposto por círculo (CAL 69A.4). 
Mede 0,135 m de altura e 0,070 m de largura, tanto nos braços como nas 
pernas. 

CAL 69A.6 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda, semelhante à do antropomorfo acima descrito (CAL 69A.5). 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 69A.7 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 69A.8 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

CAL 69A.9 – Círculo. Esboço, executado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Foi sobreposto por círculo (CAL 69A.10). Mede 0,080 m 
de diâmetro. 

CAL 69A.10 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe dois círculos (CAL 69A.9 e CAL 69A.11). Mede 
0,070 m de diâmetro. 

CAL 69A.11 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Foi sobreposta 
por círculo (CAL 69A.10). Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 69A.12 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular e, sobretudo, oval, de médias a grandes dimensões. Sobrepõe 
círculo (CAL 69A.13). Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 69A.13 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Encontra-se sobreposto por mancha        
(CAL 69A.12). Mede 0,065 m de diâmetro. 

CAL 69A.14 – Alabarda (?). Mostra lâmina sub-triangular, 
embora inacabada, e longo cabo encurvado. Oferece levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua no cabo e algo descontínua na lâmina. Mede 0,265 m de 
comprimento. 

CAL 69A.15 – Círculo. Esboço, elaborado através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, mas muito 
descontínuas. Mede 0,055 m de diâmetro. 

CAL 69A.16 – Oval. Esboço, realizado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, mas muito 
descontínuos. Mede 0,035 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 69A.17 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de  
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dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro e 0,015 m de 
profundidade. 

CAL 69A.18 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 69A.19 – Mancha. Núcleo de negativos, mais ou menos 
dispersos, mostrando contorno circular ou oval e médias a grandes 
dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 69A.20 – Círculo. Esboço, realizado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
descontínuos. Foi sobreposto por mancha (CAL 69A.22) e está geminado 
com outro esboço de círculo (CAL 69A.21). Mede 0,055 m de diâmetro. 

CAL 69A.21 – Círculo. Esboço, representado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
mas muito descontínuos. Está geminado com outro círculo                
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(CAL 69A.20) e foi sobreposto por mancha (CAL 69A.22). Mede    
0,040 m de diâmetro. 

CAL 69A.22 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Sobrepõe dois círculos        
(CAL 69A.20 e CAL 69A.21). Mede 0,200 m de comprimento e 0,060 m 
de largura máxima. 

CAL 69A.23 – Oval. Apresenta levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe oval (CAL 69A.25) e foi 
sobreposta por mancha (CAL 69A.24). Mede 0,250 m por 0,190 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 69A.24 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, alguns muito alongados e do tipo bago de arroz. 
Sobrepõe oval (CAL 69A.23). Mede 0,300 m de diâmetro. 

CAL 69A.25 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Foi sobreposta 
por grande oval (CAL 69A.23). Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

CAL 69A.26 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 69A.27 – Barra. Foi gravada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede   
0,025 m de comprimento. 

CAL 69A.28 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e muito 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 69A.29 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 69A.30 – Linha recta. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

CAL 69A.31 – Caprino. Encontra-se de pé, em perspectiva, 
dirigido para o lado direito do observador. A cabeça tem contorno 
trapezoidal, armação em forma de V, assentando em pescoço curto e 
largo. O corpo tem forma sub-rectangular e a cauda, curta, está levantada. 

Ambos pares de membros são lineares, estando os dianteiros oblíquos em 
relação ao corpo e os ulteriores a ele perpendiculares. No interior do 
corpo reconhece-se linha que liga a cabeça ao sexo, a linha da vida, tal 
como mancha na parte superior, que pode indicar diferente cor da 
pelagem. Foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas e manchas 
contínuas. Deve associar-se ao zoomorfo a seguir escrito (CAL 69A.32). 
Mede 0,190 m de comprimento e 0,130 m de altura, na cabeça. 

CAL 69A.32 – Caprino (?). Trata-se, apenas, da representação da 
cabeça, linha cérvico-dorsal e dos membros ulteriores, de pé e dirigida 
para o lado direito do observador. A cabeça, de perfil, mostra contorno 
trapezoidal, o corpo é sub-rectangular, a cauda curtíssima e os dois 
membros traseiros são lineares, encontrando-se perpendiculares ao corpo. 
Mostra levantamentos, de contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, constituindo linhas algo descontínuas e manchas, que 
preenchem o interior da cabeça e os quartos traseiros. Deve associar-se à 
imagem acima descrita (CAL 69A.31). Mede 0,170 m de comprimento e 
0,070 m de altura, nos quartos traseiros. 

CAL 69A.33 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 69A.34 – Mancha. Núcleo e negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 69A.35 – Linha recta. Foi gravada a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de médias dimensões. 
Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 69A.36 – Mancha. Denso conjunto de picotados, com 
contorno circular e pequenas dimensões. Foi sobreposta por círculo 
(CAL 60A.37). Mede 0,220 m de comprimento e 0,080 m de largura. 

CAL 69A.37 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe mancha (CAL 69A.36). Mede 
0,125 m de diâmetro. 

CAL 69A.38 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,125 m de 
diâmetro. 
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CAL 69A.39 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

CAL 69A.40 – Trapézio. Mostra negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,055 m de comprimento e 0,055 m de altura. 

Comentário. Apesar de não observarmos neste suporte 

sobreposições significativas do ponto de vista cultural, importa relevar a 

associação entre dois cervídeos, aos quais se juntou, muito mais tarde, 

círculo. 

Os dois zoomorfos integram o estilo estilizado dinâmico da arte 

tagana e pode tratar-se de cena de pré-acasalamento. 

O antropomorfo esquemático, associava-se a círculo, conforme 

acontece com outros testemunhos congéneres nos restantes arqueossítios 

do Vale do Tejo. Mais tarde foi sobreposto círculo, a um dos braços do 

zoomorfo. 

Também nesta rocha se detectou a sobreposição de manchas, 

constituídas por levantamentos de grandes dimensões e com contorno 

oval, alguns do tipo bago de arroz, próprias da fase terminal da arte do 

Tejo. 

Não é despiciendo registar a impossibilidade de atribuir a 

qualquer período da arte do Vale do Tejo, quase 60% dos grafismos desta 

rocha. 

 

 

 

 

 

 

 P III P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 

antropomorfo - 1 - - - - 1 2,50 

cervídeo 2 - - - - - 2 2,50 

alabarda - - 1 - - - 1 2,50 

círculos - 1 - 2 3 7 13 32,50 

ovais - - - 1 1 1 3 7,50 

trapézio - - - 1 - - 1 2,50 

linha recta - - - - - 5 5 12,50 

covinha - - - - - 1 1 2,50 

manchas 1 - - - 3 8 12 30,00 

barra - - - - - 1 1 2,50 

Total 3 2 1 4 7 23 40 100 

% 7,50 5,00 2,50 10,00 17,50 57,50 100  

Síntese iconográfica da rocha 69A do Cachão do Algarve. 
 
 
 
 
 

  

▼  Rocha CAL 69A. 
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CACHÃO DO ALGARVE 69B 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e percorrida por fissuras longitudinais. Mede 

0,990 m de comprimento e 0,590 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
CAL 69B.1 – Oval. Pouco mais que um esboço, mostra 

levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões, mas descontínuos. Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 69B.2 – Trapézio. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Envolve esboço de círculo (CAL 69B.3). Mede 0,170 m de 
comprimento e 0,125 m de altura. 

CAL 69B.3 – Círculo. Esboço, formado por picotados, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Foi envolvido por 
trapézio (CAL 69B.2). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 69B.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval e médias a grandes dimensões. Mede 
0,150 m de diâmetro. 

CAL 69B.5 – Semicírculo. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 69B.6 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 69B.7 – Círculo. Esboço, elaborado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Foi sobreposto por círculo (CAL 69B.8). Mede 0,125 m de 
diâmetro. 

CAL 69B.8 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, enformando linha 

contínua, larga e profunda. Sobrepõe esboço de círculo (CAL 69B.7) e 
contém pequeno círculo (CAL 69B.9). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 69B.9 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, mas algo descontínuos. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

CAL 69B.10 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe braço de antropomorfo (CAL 69B.11) e pequena 
linha recta (CAL 69B.12). Mede 0,140 m de diâmetro. 

CAL 69B.11 – Antropomorfo. Esquemático, oferece cabeça 
circular, pescoço e parte do corpo rectilíneos, embora o ventre seja 
circular. Ambos pares de membros são curvos e dirigidos para baixo. É 
possível que se trata de antropomorfo esquemático, fálico, transformado 
com a colocação de grande cabeça circular, do círculo ventral e de arco 
que formam as pernas, assim representando imagem feminina. Mostra 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linhas contínuas, largas e profundas. Foi sobreposto por 
círculo (CAL 69B.10) e por linha recta (CAL 69B.13). Mede 0,350 m de 
altura e 0,110 m de largura, nos braços. 

CAL 69B.12 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Foi sobreposta por 
círculo (CAL 69B.10). Mede 0,050 m de comprimento. 

CAL 69B.13 – Linha recta. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe antropomorfo        
(CAL 69B.11). Mede 0,100 m de comprimento. 

CAL 69B.14 – Oval. Esboço, elaborado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, mas muito 
descontínuos. Mede 0,060 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 69B.15 – Oval. Foi gravada com levantamentos, de 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,060 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 69B.16 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua. Foi 
sobreposto por linha curva (CAL 69B.17). Mede 0,040 m de diâmetro. 
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CAL 69B.17 – Linha curva. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua e 
profunda. Sobrepõe círculo (CAL 69B.16). Mede 0,050 m de 
comprimento. 

CAL 69B.18 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CAL 69B.19 – Linha recta. Possui negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,090 m de 
comprimento. 

CAL 69B.20 – Linha recta. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

CAL 69B.21 – Podomorfo. Esboço de pegada humana esquerda, 
calçada. Possui levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
e grandes dimensões, mas descontínuos. Foi sobreposto por mancha 
(CAL 69B.22) e por covinha (CAL 69B.25), pertencente a alinhamento 
de covinhas. Mede 0,170 m de comprimento e 0,080 m de largura, na 
área mesial. 

CAL 69B.22 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CAL 69B.23 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

CAL 69B.24 – Covinha. Apresenta perímetro de forma 
subcircular e foi figurada a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 69B.25 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
está gravada com picotados, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Sobrepõe esboço de podomorfo (CAL 69B.21). Mede 0,025 m 
de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

CAL 69B.26 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular 
e levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

447



 

CAL 69B.27 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

CAL 69B.28 – Covinha. Apresenta perímetro de forma 
subcircular  e picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

CAL 69B.29 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 
0,100 m de diâmetro. 

CAL 69B.30 – Oval. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Mede 0,075 m por 0,050 
m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 69B.31 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

CAL 69B.32 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça 
circular e corpo linear, encontrando-se desprovido de membros. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linhas contínuas. Mede 0,180 m de altura 
e 0,050 m de largura, na cabeça. 

Comentário. Conforme acima referimos, antropomorfo 

esquemático masculino foi transformado em grande figura feminina à 

qual se devem associar dois círculos, dispostos de cada um dos seus 

lados. 

O antropomorfo feminino mostra a zona do baixo ventre formada 

por círculo, tal como acontece em figuração de Fratel, também 

inicialmente masculina. 

A associação de um ou dois círculos a antropomorfos 

esquemáticos é, também, conhecida em outras superfícies do Vale do 

Tejo. Todavia, àquele conjunto foi, mais tarde, associado podomorfo e, 

ainda ulteriormente, linha de covinhas contando com seis elementos. 

Merece referência o antropomorfo esquemático, em forma de 

alfinete, com cabeça circular e corpo linear, sendo desprovido de 

membros. Talvez estivesse associado ao primitivo antropomorfo 

esquemático, acima referido. 

 
 

 P IV P VI-A P VI-B P ? total 
antropomorfos 2 - - - 2 
podomorfo - 1 - - 1 
círculos 2 - - 4 6 
semicírculo - - 1 - 1 
ovais - 2 - 2 4 
trapézio - - 1 - 1 
linhas rectas - - - 4 4 
linha curva - - - 1 1 
covinhas - - 6 - 6 
manchas - - - 6 6 
Total 4 3 8 17 32 

Síntese iconográfica da rocha 69B do Cachão do Algarve. 
 
 

 
Rocha CAL 69B. Antropomorfo, círculos, linha de covinhas e podomorfo. 
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▲ Rocha CAL 69B. Pormenor. 
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CACHÃO DO ALGARVE 712 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (15º), com forma 

rectangular, delimitada por fractura do suporte. Mede 0,300 m de 

comprimento e 0,200 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CAL 712.1 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 

e foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,035 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 712.2 – Idoliforme. Apresenta cabeça apontada, contendo 
face, onde dois negativos figuram os olhos, e corpo rectangular, com o 
interior reticulado. Foi figurado através de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas. Mede 0,170 m de altura e 0,070 m de largura 
máxima, na área mesial. 

CAL 712.3 – Linha. Sucessão de negativos, com contorno oval e 
dimensões médias. Mede 0,065 m de comprimento. 

CAL 712.4 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

Comentário. A figura principal deste painel corresponde a raro 

idoliforme, com paralelos em contextos tardo-neolíticos do Sul de 

Portugal (ídolos do tipo Comporta). 
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CACHÃO DO ALGARVE 713 
 

Suporte. Superfície oblíqua (22º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e contendo fissuras e estalamentos 

diversos. Mede 0,850 m de comprimento e 0,850 m de largura máxima, 

em uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 713.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 

circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 
CAL 713.2 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados a partir 

de negativos, possuindo contorno circular ou oval e médias dimensões, 
enformando linhas contínuas, largas e profundas. Medem 0,075 m e 
0,160 m de diâmetro. 

CAL 713.3 – Caprino. Representação, de pé, voltada para o lado 
direito do observador. A cabeça e o corpo encontram-se de perfil, 
enquanto a armação e ambos pares de membros foram figurados em 
perspectiva. Parte da cabeça e o pescoço desapareceram, devido a 
extensa fractura, embora aquela mostrasse contorno ovalado e suportasse 
armação, formada por duas hastes, encurvadas e dirigidas para trás. O 
corpo oferece forma oval e a cauda é curta. Os dois pares de membros 
são lineares e paralelos entre si, estando os dianteiros oblíquos em 
relação ao corpo e os ulteriores a ele perpendiculares. Em momento 
ulterior foi acrescentada longa cauda e preencheu-se o interior do corpo 
com grandes e longos negativos de forma oval. Foi gravado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, enquanto outros picotados, ovais e 
grandes, preenchem o interior do corpo. Mede 0,600 m de comprimento 
e 0,290 m de altura, no corpo. 

CAL 713.4 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
foi figurada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CAL 713.5 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, mostrando pequenas, médias e grandes dimensões. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 713.6 – Mancha. Grupo de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,350 m de diâmetro. 

CAL 713.7 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Foi sobreposto por mancha de picotados (CAL 713.8). Mede 
0,125 m de diâmetro. 

CAL 713.8 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Sobrepõe 
círculo (CAL 713.7). Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. O caprino deve integrar o período II ou estilizado 

estático da arte tagana, embora tivesse sido algo alterado muito 

ulteriormente, talvez durante o período terminal do ciclo artístico do Vale 

do Tejo, altura em que terá sido interpretado como zoomorfo fantástico. 

Os dois círculos concêntricos e o círculo pertencem ao período V, 

ou atlântico, da nossa evolução crono-estilística da arte do Tejo. 

 
 

 
 

▼  Rocha CAL 713. 
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CACHÃO DO ALGARVE 72 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (8º), delimitada por fracturas e 

percorrida por abundantes fissuras longitudinais. Mede 1,930 m de 

comprimento e 0,430 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
CAL 72.1 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo rectilíneo 

e quatro segmentos a ele perpendiculares, figurando a cabeça e os 
membros. Foi gravado com levantamentos, de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, constituindo linhas algo descontínuas mas 
profundas. Mede 0,125 m de altura e 0,080 m de largura, nos braços. 

CAL 72.2 – Quatro círculos concêntricos. Apresentam picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
enformando linhas contínuas, largas e profundas. Medem 0,050 m,   
0,100 m, 0,150 m e 0,200 m de diâmetro. 

CAL 72.3 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos dispersos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

CAL 72.4 – Linha curva. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

CAL 72.5 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de medas dimensões, constituindo linha algo descontínua. Foi 
sobreposta por linha recta (CAL 72.6). Mede 0,070 m por 0,050 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 72.6 – Linha recta. Possui negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe oval (CAL 72.5). 
Mede 0,035 m de comprimento. 

CAL 72.7 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,080 m por 0,065 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 72.8 – Semicírculo. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 
CAL 72.9 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 

ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 
CAL 72.10 – Duas ovais concêntricas. Foram gravadas a partir de 

levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões, formando linhas quase contínuas, largas e profundas. Medem 
0,075 m e 0,165 m por 0,050 m e 0,125 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 72.11 – Barra. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,030 m de comprimento. 

CAL 72.12 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 72.13 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha algo 
descontínua. Sobrepõe cabeça de antropomorfo (CAL 72.14). Mede 
0,055 m de diâmetro. 

CAL 72.14 – Antropomorfo. Semi-naturalista, mostra cabeça 
subcircular, com um pequeno ponto de cada lado e encimada por 
elemento horizontal, corpo de forma oval, alongada, braços erguidos e 
abertos à altura dos ombros e pernas, dispostas em forma de V invertido, 
terminando em pés, dirigidos para fora. A extremidade do braço direito é 
encurvada e com a mão esquerda segura bastão, vara ou outro artefacto. 
O baixo-ventre encontra-se decorado, com picotados dispersos, 
reconhecendo-se adereço, com duas pontas opostas, e o sexo. Foi 
figurado através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, constituindo linhas contínuas e manchas. 
Foi sobreposto por círculo (CAL 72.13). Mede 0,310 m de altura e   
0,170 m de largura, nos braços. 

CAL 72.15 – Bastão. Apresenta forma recta e é suportado pela 
mão esquerda de antropomorfo (CAL 72.14). Foi gravado com negativos, 
de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha 
contínua. Mede 0,100 m de comprimento. 

CAL 72.16 – Antropomorfo. Semi-naturalista, apresenta cabeça 
circular encimada por elemento recto, corpo oval alongado, braços 
erguidos e abertos à altura dos ombros, embora um deles em parte 
amputado, devido a fractura do bordo do suporte, sexo e pernas paralelas, 

terminando em pés, dirigidos para fora. Mostra linha e alguns picotados 
dispersos no baixo-ventre, por certo correspondendo a adereço ou a 
tatuagem. Foi figurado através de negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linhas contínuas e 
manchas. Encontra-se ligeiramente sobreposto por espiral (CAL 72.17). 
Mede 0,200 m de altura e 0,080 m de largura, nos pés. 

CAL 72.17 – Espiral. Dextrorsa, mostra pouco mais de três voltas 
e foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,125 m de diâmetro. 

 
 P III P IV P V P VI P ? total 
antropomorfos 2 1 - - - 3 
espiral - - 1 - - 1 
círculos - 1 - 1 - 2 
quatro círc. conc. - - 1 - - 1 
ovais - - - 1 1 2 
duas ovais conc. - - - 1 - 1 
bastão 1 - - - - 1 
semicírculo - - - 1 - 1 
barra - - - - 1 1 
linha curva - - - - 1 1 
linha recta - - - - 1 1 
mancha - - - - 2 2 
Total 3 2 2 4 6 17 

Síntese iconográfica da rocha 72 do Cachão do Algarve. 
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Síntese estratigráfica da rocha 72 do Cachão do Algarve. 
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◄  Rocha CAL 72. 
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CACHÃO DO ALGARVE 73 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (14º), com perímetro 

trapezoidal, delimitado por fracturas e atravessado por fissuras 

longitudinais. Mede 0,420 m de comprimento e 0,350 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 73.1 – Triângulo. Apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,150 m de altura e 0,100 m de largura, na base. 

CAL 73.2 – Linha recta. Foi gravada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,035 m de comprimento. 

CAL 73.3 – Linha recta. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

CAL 73.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

CAL 73.5 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Foi sobreposto por covinha (CAL 73.6). Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

CAL 73.6 – Covinha. Possui perímetro de forma oval e foi 
gravada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Sobrepõe círculo (CAL 73.5). Mede 0,020 m por 0,015 m, 
segundo dois eixos ortogonais e 0,010 m de profundidade. 

CAL 73.7 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede    
0,080 m de diâmetro. 
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CACHÃO DO ALGARVE 87 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (11º), com forma rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede    

0,340 m de comprimento e 0,280 m de largura máxima, na área mesial.  

Catálogo. 
CAL 87.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Foi sobreposta por 
círculo (CAL 87.2) e por oval (CAL 87.3). Mede 0,250 m de diâmetro. 

CAL 87.2 – Círculo. Apresenta picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e médias dimensões, constituindo linha contínua. 
Sobrepõe mancha (CAL 87.1) e foi envolvido por oval (CAL 87.3). 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 87.3 – Oval. Mostra negativos, oferecendo contorno circular 
ou oval e médias dimensões, enformando linha contínua. Envolve o 
círculo anteriormente descrito (CAL 87.2) e sobrepõe mancha          
(CAL 87.1). Mede 0,140 m por 0,210 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. A mais antiga actividade gráfica desta superfície 

corresponde à nuvem de picotados dispersos, como que reconhecendo a 

sua importância e preparando o espaço para receber as duas outras 

imagens, primeiro um círculo. Em seguida, tendo como pré-existências a 

mancha e aquela figura, foi gravada a oval. As dimensões desta mostram 

a relação 3x2, entre os seus dois eixos ortogonais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

▲  Rocha CAL 87.
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CACHÃO DO ALGARVE 911 
 

Suporte. Extremidade de superfície sub-horizontal (11º), com 

contorno trapezoidal, delimitada por fracturas e percorrida por fissuras 

oblíquas. Mede 0,500 m de comprimento e 0,380 m de largura. 

Catálogo. 
CAL 911.1 – Marcha. Reduzido conjunto de picotados dispersos, 

com contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

CAL 911.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta pequena 
cabeça ovalada, corpo linear, sexo na continuação daquele, braços 
erguidos, com as mãos abertas e pernas em ângulo recto. Foi gravado 
com negativos, de contorno circular ou oval, com pequenas e médias 
dimensões, enformando linha contínua, por vezes algo difusa. Encontra-
se sobreposto por círculo (CAL 911.3). Mede 0,180 m de altura e 0,070 m 
de largura, nos braços. 

CAL 911.3 – Dois círculos concêntricos. O menor reutiliza as 
pernas de figura antropomórfica (CAL 911.2). Apresentam 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, descontínuos, constituindo linhas algo difusas. Sobrepõem e 
reutilizam antropomorfo (CAL 911.2). Medem 0,050 m e 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 911.4 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 911.5 – Antropomorfo. Esquemático, oferece pequeníssima 
cabeça, na continuação do corpo linear e os braços, apenas esboçados, 
mas levantados ao alto. Sugere sair de fractura do suporte. Foi gravado a 
partir de levantamentos, com contorno circular ou oval e de médias 
dimensões, constituindo linhas algo difusas. Mede 0,130 m de altura e 
0,050 m de largura máxima, nos braços. 

Comentário. O antropomorfo esquemático é o único, no Vale do 

Tejo que, com os braços erguidos, mostra ambas mãos terminando em 

dedos, bem abertos. Esta figura deve encontrar-se associada a outro 

antropomorfo, muito esquemático; por certo propositadamente difuso e 

envolvido por mancha de picotados dispersos, sugerindo sair de fissura 

do suporte. Conhecem-se outras associações deste tipo na arte tagana, 

designadamente na rocha 130 de São Simão e, talvez na rocha 68C do 

Cachão do Algarve, entre outras. 

Também ao antropomorfo com mãos parece estar associada 

mancha de picotados dispersos. 

Importa, ainda, relevar a sobreposição de um dos antropomorfos 

por dois círculos concêntricos (período atlântico), embora algo difusos. 

 
 P IV P V P ? total 
antropomorfos 2 - - 2 

dois círc. conc. - 1 - 1 

manchas 1 - 1 2 

Total 3 1 1 5 

Síntese iconográfica da rocha 911 do Cachão do Algarve. 
 
 
 

 
 
 
 

458 



 

 
 

 
  

▲  Rocha CAL 911. Pormenor. 
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CACHÃO DO ALGARVE 99 
 

Suporte. Superfície horizontal (5º), com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas profundas a atravessada por fissuras transversais. 

Mede 1,00 m de comprimento e 0,420 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
CAL 99.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CAL 99.2 – Círculo. Esboço, executado a partir de negativos, 
mostrando contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede    
0,030 m de diâmetro. 

CAL 99.3 – Círculo. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo (CAL 99.5) e a cabeça de 
caprino (CAL 99.18). Mede 0,260 m de diâmetro. 

CAL 99.4 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval e dimensões médias, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 99.5 – Círculo. Pouco mais que um esboço, possui 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linha algo descontínua. Foi sobreposto por dois círculos    
(CAL 99.3 e CAL 99.7) e por oval (CAL 99.6). Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

CAL 99.6 – Oval. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua. 
Sobrepõe círculo (CAL 99.5) e foi sobreposta por círculo (CAL 99.8). 
Mede 0,120 m por 0,100, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 99.7 – Círculo. Apresenta levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 99.8 – Oval. Foi gravada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, originando 
linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe oval (CAL 99.6). Mede   
0,175 m por 0,155m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 99.9 – Cordiforme. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,175 m de altura e 0,190 m de largura máxima, na 
área mesial. 

CAL 99.10 – Covinha. Oferece perímetro de forma circular e foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CAL 99.11 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 99.12 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada através de negativos, com contorno circular ou oval, de grandes 
dimensões. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

CAL 99.13 – Oval. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,105 m por 0,085 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 99.14 – Mancha. É formada por levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 99.15 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

CAL 99.16 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e descontínuos. Mede 0,090 m 
por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 99.17 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 99.18 – Caprino. Representado de pé, dirigido para o lado 
esquerdo do observador, com a cabeça baixa e simulando movimento. A 
cabeça oferece perfil triangular e armação vertical baixa. O pescoço é  
 

460 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◄  Rocha CAL 99. Pormenor. 
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longo e o corpo ovalado, com pequena cauda levantada. Ambos pares de 
membros são lineares, paralelos dois a dois, encontrando-se os traseiros 
algo encurvados e dispostos obliquamente em relação ao corpo. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. 
Encontra-se sobreposto por dois círculos (CAL 99.3 e CAL 99.19). Mede 
0,225 m de comprimento e 0,110 m de altura máxima, no garrote. 

CAL 99.19 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha quase contínua, larga e 
profunda, que reutiliza perna de caprino (CAL 99.18) e, portanto, 
sobrepõe. Foi sobreposto por covinha (CAL 99.20). Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

CAL 99.20 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Sobrepõe círculo (CAL 99.19). Mede 0,035 m por 
0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de profundidade. 

CAL 99.21 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

CAL 99.22 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Foi sobreposta 
por círculo (CAL 99.27). Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 99.23 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

CAL 99.24 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe esboço de círculo (CAL 99.25). Mede 0,060 m de 
comprimento. 

CAL 99.25 – Círculo. Esboço, executado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Foi sobreposto 
por linha curva (CAL 99.24). Mede 0,075 m de diâmetro. 

CAL 99.26 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,125 m 
de diâmetro. 

CAL 99.27 – Círculo. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo 

linha, larga e profunda. Sobrepõe mancha (CAL 99.22). Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

CAL 99.28 – Semicírculo. Esboço, elaborado através de 
negativos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
sendo contínuos apenas em pequeno sector. Mede 0,100 m de diâmetro 

Comentário. Importa sublinhar a sobreposição de caprino, 

estilizado dinâmico, em movimento, por dois círculos, um dos quais 

reutiliza parte daquela imagem. 

Também uma oval foi sobreposta por círculo de grandes 

dimensões. Este oferece idêntica técnica de gravação à observada no 

cordiforme, o que remete esta imagem para período tardio da arte tagana 

(círculos e linhas). 

 

 
 P III P VI-A P VI-B P ? total 
caprino 1 - - - 1 
cordiforme - - 1 - 1 
círculos - - 5 3 8 
semicírculo - - - 1 1 
ovais - 2 2 1 5 
covinhas - - 2 1 3 
linha curva - - 1 - 1 
manchas - - - 8 8 
Total 1 2 11 14 28 

Síntese iconográfica da rocha 99 do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 101B 
 

Suporte. Superfície horizontal (3º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e percorrida por fissuras, sobretudo 

longitudinais. Mede 1,780 m de comprimento e 0,680 m de largura, na 

área mesial. 

Catálogo. 
CAL 101B.1 – Triângulo. Isósceles, mostra levantamentos, com 

contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo mancha 
contínua. Foi sobreposto por oval, de grandes dimensões (CAL 101B.3). 
Mede 0,050 m de altura e 0,030 m de largura, na base. 

CAL 101B.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 101B.3 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe triângulo CAL 101B.1). Mede 0,225 m por 0,170 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 101B.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 101B.5 – Ângulo. Com forma recta, oferece picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas algo 
difusas e descontínuas. Mede 0,080 m por 0,070 m. 

CAL 101B.6 – Oval. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 101B.7 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 101B.8 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha parcialmente contínua, larga 

e profunda. Foi sobreposta por grande círculo (CAL 101B.12) e por linha 
recta (CAL 101B.10). Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 101B.9 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linha algo 
descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 101B.10 – Linha recta. Oferece levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha algo descontínua. Sobrepõe oval (CAL 101B.8) e foi sobreposta por 
grande círculo (CAL 101B.12). Mede 0,100 m de comprimento. 

CAL 101B.11 – Três círculos concêntricos. Foram gravados com 
picotados, de contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando 
linhas contínuas, largas e profundas. Encontram-se sobrepostos por 
grande círculo (CAL 101B.12). Medem 0,050 m, 0,090 m e 0,120 m, de 
diâmetro. 

CAL 101B.12 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe oval (CAL 101B.8), linha recta 
(CAL 101B.10) e três círculos concêntricos (CAL 101B.11). Mede   
0,175 m de diâmetro. 

CAL 101B.13 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, mas 
algo difusa. Mede 0,055 m de diâmetro. 

CAL 101B.14 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Foi sobreposta 
por esboço de espiral (CAL 101B.15). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 101B.15 – Espiral. Esboço, oferece direcção sinistrorsa e 
apresenta duas voltas. Foi gravada a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, formando linha algo 
difusa. Sobrepõe duas manchas (CAL 101B.14 e CAL 101B.16). Mede 
0,175 m de diâmetro. 

CAL 101B.16 – Mancha. Grupo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Foi sobreposta por 
esboço de espiral (CAL 101B.15). Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 101B.17 – Barra. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,025 m de 
comprimento.  
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CAL 101B.18 – Oval. Pouco mais que um esboço, apresenta 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linha algo descontínua e difusa. Mede 0,050 m por 0,025 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 101B.19 – Quatro círculos concêntricos. Foram gravados a 
partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes. No interior mostram mancha (CAL 101B.20) e 
encontram-se sobrepostos por podomorfo (CAL 101B.21). Medem  
0,050 m, 0,075 m, 0,100 m e 0,150 m de diâmetro. 

CAL 101B.20 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Encontra-se 
no centro de quatro círculos concêntricos (CAL 101B.19). Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

CAL 101B.21 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, de lado indeterminado, orientada no sentido sul-norte. Mostra 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, constituindo linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe quatro 
círculos concêntricos (CAL 101B.19), círculo (CAL 101B.25), de que 
reutiliza parte, e outros quatro círculos concêntricos (CAL 101B.26). 
Mede 0,190 m de comprimento e 0,110 m de largura, na área mesial. 

CAL 101B.22 – Semicírculo. Oferece levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua, mas de largura e profundidade variáveis. Sobrepõe mancha 
(CAL 101B.23) e foi sobreposto por antropomorfo esquemático       
(CAL 101B.24). Mede 0,060 m de diâmetro. 

CAL 101B.23 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Foi sobreposta por semicírculo 
(CAL 101B.22). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 101B.24 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo de 
forma oval e septo longitudinal. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões, enformando linhas contínuas, 
largas e profundas. Sobrepõe semicírculo (CAL 101B.22). Mede 0,100 m 
de altura e 0,080 m de largura máxima. 

CAL 101B.25 – Círculo. Gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, mostra linha contínua, larga e profunda. Foi 
sobreposto por podomorfo (CAL 101B.21) e por quatro círculos 
concêntricos (CAL 101B.26). Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 101B.26 – Quatro círculos concêntricos. Possuem 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linhas contínuas, largas e profundas. Sobrepõem dois 
círculos (CAL 101B.25 e CAL 101B.27) e foram sobrepostos por 
podomorfo (CAL 101B.21). Medem 0,035 m, 0,075 m, 0,125 m e    
0,175 m de diâmetro. 

CAL 101B.27 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha parcialmente 
descontínua. Foi sobreposto por quatro círculos concêntricos            
(CAL 101B.26) e por grande círculo (CAL 101B.50). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 101B.28 – Círculo. Esboço, executado com levantamentos, 
de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. 
Mede 0,035 m de diâmetro.  

CAL 101B.29 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval e de pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 101B.30 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

CAL 101B.31 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,075 m 
de diâmetro. 

CAL 101B.32 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,170 m de 
comprimento. 

CAL 101B.33 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede  
0,040 m de comprimento. 

CAL 101B.34 – Linha recta. Possui negativos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos, embora 
interrompidos devido a fractura do suporte. Mede 0,175 m de 
comprimento. 

CAL 101B.35 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

466 
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CAL 101B.36 – Mancha. Denso conjunto de negativos, com 

contorno circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

CAL 101B.37 – Linha recta. Algo difusa e descontínua, apresenta 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões. Mede 0,175 m de comprimento. 

CAL 101B.38 – Oval. Esboço, elaborada através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,040 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 101B.39 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de esboços, 
elaborados a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de 
pequenas, médias e grandes dimensões, embora muito descontínuos. 
Foram sobrepostos por oval (CAL 101B.40). Medem 0,075 m e 0,125 m, 
de diâmetro. 

CAL 101B.40 – Oval. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe dois círculos concêntricos (CAL 101B.39) e manto 
(CAL 101B.55). Mede 0,120 m por 0,080 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 101B.41 – Oval. Em parte esboçada, possui levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m por 
0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 101B.42 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,060 m de comprimento. 

CAL 101B.43 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 
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CAL 101B.44 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular 
e foi gravada com levantamentos, de contorno circu0lar ou oval e de 
dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CAL 101B.45 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
figurada através de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,035 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,014 m de profundidade. 

CAL 101B.46 – Trapézio. Possui picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linhas 
contínuas, largas e profundas. Sobrepõe semicírculo (CAL 101B.47) e 
podomorfo (CAL 101B.48). Mede 0,110 m de altura e 0,120 m de 
largura, na base. 

CAL 101B.47 – Semicírculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Encontra-se sobreposto por podomorfo (CAL 101B.48) e por 
trapézio (CAL 101B.46). Mede 0,050 m de diâmetro. 

CAL 101B.48 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, de lado indeterminado, orientada nascente-poente. Possui 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linha de largura e profundidade variáveis. Foi sobreposta por 
trapézio (CAL 101B.46) e por manto (CAL 101B.55), sobrepondo 
semicírculo (CAL 101B.47). Mede 0,150 m de comprimento e 0,075 m 
de largura, na área mesial. 

CAL 101B.49 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, algo descontínuos. Encontra-se 
sobreposta por grande círculo (CAL 101B.50). Mede 0,150 m de 
comprimento. 

CAL 101B.50 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando 
linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe círculo (CAL 101B.27), linha 
(CAL 101B.49) e manto (CAL 101B.55). Envolve duas covinhas     
(CAL 101B.44 e CAL 101B.45), podomorfo (CAL 101B.48) e trapézio 
(CAL 101B.46). Mede 0,275 m de diâmetro. 

CAL 101B.51 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular 
e negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 101B.52 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular 
e levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 101B.53 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular 
e picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CAL 101B.54 – Covinha. Apresenta perímetro de forma 
subcircular e levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

CAL 101B.55 – Manto. Possui forma oval, de grandes dimensões 
e 21 franjas, em uma das extremidades, embora fractura possa ter 
amputado um ou dois daqueles elementos. Foi gravado através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas.                
Foi sobreposto por oval (CAL 101B.40) e por grande círculo            
(CAL 101B.50), sobrepondo podomorfo (CAL 101B.48) e antropomorfo 
(CAL 101B.62). Mede 0,575 m por 0,480 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

CAL 101B.56 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,065 m de 
comprimento. 

CAL 101B.57 – Círculo contendo ponto central. Mostra 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linha contínua, larga e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 101B.58 – Linha recta. Sucessão descontínua de picotados, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. 
Mede 0,200 m de comprimento. 

CAL 101B.59 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

CAL 101B.60 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e médias a grandes dimensões. 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 101B.61 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular 
e mostra negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,025 m de diâmetro e 0,012 m de profundidade. 
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CAL 101B.62 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça 
subcircular, assente em pescoço linear, na continuação do corpo. Os 
membros superiores encontram-se levantados, à altura dos ombros e são 
algo ondulados, enquanto os inferiores oferecem forma de V invertido. 
Foi figurado através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, enformando linhas contínuas. Está sobreposto por 
manto (CAL 101B.55). Mede 0,110 m de altura e 0,070 m de largura, nos 
braços. 

CAL 101B.63 – Círculo. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

 
Comentário. A iconografia que descrevemos integra os três 

últimos períodos artístico-culturais da arte do Vale do Tejo, oferecendo 

significativas relações estratigráficas entre os dois mais recentes, como 

revelando diacronia e fases para o seu período terminal. 

Atribuímos ao período meridional, semicírculo, dois círculos, 

dois antropomorfos esquemáticos, embora mostrando concepções 

estilísticas muito distintas, e quatro covinhas, dispostas em trapézio. 

Grupos de quatro daqueles últimos elementos, definindo 

trapézios, também ocorrem em outros complexos rupestres, de que 

constitui exemplo o santuário do Escoural, com cronologia tardo-

neolítica mas também bem mais tardia, conforme ilustra o Monte de 

Góios (Lanhelas, Caminha), onde as podemos atribuir à Idade do Bronze. 

Devem ser classificados no período atlântico os conjuntos de 

círculos concêntricos e o esboço de espiral, quase todos mostrando 

sobreposições devidas aos motivos gravados que mais caracterizam o 

período dos círculos e linhas. Neste cabe destacar a presença de dois 

podomorfos, dos grandes círculos, de figuração que classificámos como 

manto e, também, de covinhas. 

 P IV P V P VI-A P VI-B P VI-C P VI-D P ? Total % 
antropomorfos 2 - - - - - - 2 3,17 
podomorfos - - - 2 - - - 2 3,17 
círculos 2 - 3 - 1 1 2 9 14,28 
semicírculos 1 - - - - - 1 2 3,17 
ovais - - 1 - 1 - 5 7 11,11 
manto - - - - 1 - - 1 1,59 
espiral - 1 - - - - - 1 1,59 
círculo cont. ponto central - 1 - - - - - 1 1,59 
dois círculos concêntricos - 1 - - - - - 1 1,59 
três círculos concêntricos - 1 - - - - - 1 1,59 
quatro círculos conc. - 2 - - - - - 2 3,17 
triângulo - - - - - - 1 1 1,59 
trapézio - - - - 1 - - 1 1,59 
linhas rectas - - - - - 7 2 9 14,28 
linha curva - - - 1 - - - 1 1,59 
ângulo - - - 1 - - - 1 1,59 
covinhas 4 - - - - 2 1 7 11,11 
manchas - - - - - 2 11 13 20,64 
barra - - - - - - 1 1 1,59 
Total 9 6 4 4 4 12 24 63 100 
% 14,29 9,52 6,35 6,35 6,35 19,04 38,10 100  

Síntese iconográfica da rocha 101B do Cachão do Algarve. 
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Síntese estratigráfica da rocha 101B do Cachão do Algarve. 
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CACHÃO DO ALGARVE 102 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (10º), possuindo contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas profundas, sendo atravessada por 

fissuras longitudinais e oblíquas. Mede 1,310 m de comprimento e 0,490 

m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
CAL 102.1 – Manto. Representação com contorno ovalado, 

contendo eixo central longitudinal, interceptado por quatro linhas 
transversais a ele perpendiculares, definindo dez áreas. Em um dos topos 
mostra franja, formada por vinte e três elementos rectos. Foi gravado 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Sobrepõe 
esboço de círculo (CAL 102.3) e encontra-se sobreposto por círculo 
(CAL 102.2). Mede 0,430 m de comprimento e 0,260 m de largura 
máxima, na área mesial. 

CAL 102.2 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe manto (CAL 102.1). Mede 0,100 m de diâmetro. 

Cal 102.3 – Círculo. Esboço, executado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Foi sobreposto por 
manto (CAL 102.1). Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 102.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 

CAL 102.5 – Ferradura. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Sobrepõe círculo (CAL 102.7). Mede 0,110 m de 
comprimento e 0,090 m de largura máxima. 

CAL 102.6 – Mancha. Núcleo de picotados, oferecendo contorno 
circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAL 102.7 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua e 
profunda. Sobrepõe esboço de círculo (CAL 102.9) e foi sobreposto por 
ferradura (CAL 102.5). Mede 0,090 m de diâmetro. 

CAL 102.8 – Círculo. Trata-se e esboço, elaborado a partir de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

CAL 102.9 – Círculo. Esboço, executado através de negativos, 
com contorno circular e de dimensões médias. Foi sobreposto por círculo 
(CAL 102.7). Mede 0,025 m de diâmetro. 

CAL 102.10 – Oval. Esboço, mostra levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Encontra-se sobreposta 
por covinha (CAL 102.11). Mede 0,135 m por 0,085 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 102.11 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
figurada a partir de negativos, com contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Sobrepõe esboço de oval (CAL 102.10). Mede 0,020 m por 
0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

CAL 102.12 – Esteliforme. Oferece lados e base plana, enquanto 
a área distal é semicircular. Foi esboçado, através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase 
contínua. Mede 0,250 m de altura e 0,220 m de largura na área mesial. 

CAL 102.13 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Sobrepõe mancha (CAL 102.14). Mede 0,025 m por 0,020 m, 
segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

CAL 102.14 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Foi sobreposta por 
covinha (CAL 102.13). Mede 0,200 m de diâmetro. 

CAL 102.15 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,010 m de profundidade. 

CAL 102.16 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,200 m 
de diâmetro. 

 

 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total 
manto - 1 - - - 1 
ferradura - - - 1 - 1 
esteliforme 1 - - - - 1 
círculos 3 - 2 - - 5 
oval - - - - 1 1 
covinhas - - - 3 - 3 
manchas - - - - 4 4 
Total 4 1 2 4 5 16 

Síntese iconográfica da rocha 102 do Cachão do Algarve. 
 

 
 

 
  

▼  Rocha CAL 102. Pormenor.
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CACHÃO DO ALGARVE 106 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno trapezoidal, 

definida e separada em duas partes por fracturas, encontrando-se 

atravessada por fissuras longitudinais. Mede 1,230 m de comprimento e 

0,640 m de largura máxima, na zona mesial. 

Catálogo. 
CAL 106.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 

oferecendo contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede  
0,130 m de diâmetro. 

CAL 106.2 – Antropomorfo. Esquemático, oferece cabeça de 
contorno subcircular, assente em pescoço largo, corpo rectangular e sexo 
na continuação daquele. Os braços encontram-se abertos à altura dos 
ombros e as pernas oferecem forma de V invertido. Foi gravado a partir 
de negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linhas e manchas contínuas, largas e profundas. Mede   
0,120 m de altura e 0,080 m de largura, nos braços. 

CAL 106.3 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça com 
elemento central triangular e dois laterais circulares, corpo rectangular e 
sexo longo, no seguimento daquele. Os braços encontram-se abertos, à 
altura dos ombros e as pernas afastadas, em forma de V invertido. Mostra 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas e manchas contínuas, largas e profundas. Mede   
0,100 m de altura e 0,058 m de largura, nos braços. 

CAL 106.4 – Antropomorfo. Esquemático, possui cabeça 
ovalada, corpo e sexo lineares e ambos pares de membros levantados e 
perpendiculares ao corpo, embora a metade superior deste se encontre 
algo inclinada para o lado esquerdo do observador. Na extremidade dos 
braços, zonas mais largas devem figurar as mãos abertas. Mostra 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,155 m de altura 
e 0,125 m de largura, nos braços. 

CAL 106.5 – Linha recta. Sucessão de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,060 m de 
comprimento. 

CAL 106.6 – Cordiforme. Oferece picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua. Mede 
0,155 m por 0,130 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. É possível que os três antropomorfos que dominam 

a iconografia de sector deste suporte, tenham sido gravados em 

momentos diferentes de um mesmo grande período (meridional), pois 

não apresentam aspectos técnicos e estilísticos comuns. Todavia, é 

possível que tenham sido associados. 

O cordiforme encontra paralelos em outras rochas do Vale do 

Tejo. 

 

 
  ▲  Rocha CAL 106.

473



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CACHÃO DO ALGARVE 113 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno de forma sub-

rectangular, definida por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais, determinando dois painéis, separados por faixa anicónica. 

Mede 1,040 m de comprimento e 0,600 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
CAL 113.1 – Círculo. Foi gravado com levantamentos, de 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha algo 
difusa e, portanto, descontínua. Parece associar-se ao círculo 
seguidamente descrito (CAL 113.2). Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 113.2 – Círculo. Mostra picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha algo difusa e 
descontínua. Deve associar-se ao círculo antes referido (CAL 113.1). 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

CAL 113.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CAL 113.4 – Disco. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, com pequenas e médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

CAL 113.5 – Triângulo. Encontra-se preenchido por picotados, de 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,040 m de 
altura e 0,030 m de largura, na base. 

CAL 113.6 – Dois círculos concêntricos. Apresentam 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, formando linhas quase contínuas, largas e, em parte, 
profundas. Medem 0,035m e 0,075 m de diâmetro. 

CAL 113.7 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, enformando linha descontínua. Mede 
0,025 m de diâmetro. 
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CAL 113.8 – Oval. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, formando linha quase contínua. Mede 
0,045 m por 0,030, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 113.9 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede   
0,120 m de diâmetro. 

CAL 113.10 – Ângulo. Obtuso, é constituído por negativos de 
contorno circular ou oval, possuindo pequenas e médias dimensões, algo 
descontínuos. Os seus ramos medem 0,100 m e 0,125 m de 
comprimento. 

CAL 113.11 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, alguns destes alongados, com pequenas e 
médias dimensões, em parte descontínuos. Sobrepõe representação de 
bumerangue (CAL 113.12). Mede 0,090 m de comprimento. 

CAL 113.12 – Bumerangue. Quase em forma de ângulo recto, 
apresenta levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, formando linha contínua e profunda. Encontra-se 
associado a duas figuras semelhantes e a si paralelas (CAL 113.13 e  
CAL 113.14), tendo sido sobreposto pela extremidade de linha         
(CAL 113.11). Mede 0,180 m de comprimento. 

CAL 113.13 – Bumerangue. Disposto entre a representação 
anteriormente descrita (CAL 113.12) e a que mencionaremos em seguida 
(CAL 113.14), oferece forma e técnica de execução semelhantes àquelas. 
Mede 0,190 m de comprimento. 

CAL 113.14 – Bumerangue. Gravado paralelamente aos dois 
exemplares acima descritos (CAL 113.12 e CAL 113.13), apresenta 
forma e técnica de execução idênticas às daqueles. Mede 0,200 m de 
comprimento. 

CAL 113.15 – Oval. Trata-se de esboço, realizado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e pequenas dimensões. 
Mede 0,055 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 113.16 – Triângulo. Totalmente preenchido por picotados, 
apresenta negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,030 m de altura e 0,035 m de largura, na base. 

CAL 113.17 – Oval. Pouco mais que um esboço, oferece 
levantamentos de contorno circular ou oval, com pequenas dimensões,  

 

  



 

formando linha algo difusa. Mede 0,060 m por 0,045 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

CAL 113.18 – Linha recta. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, parcialmente contínuos. Mede 
0,105 m de comprimento. 

CAL 113.19 – Oval. Foi gravada a partir de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe linha (CAL 113.20). Mede 0,120 m 
por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CAL 113.20 – Linha recta. Apresenta levantamentos com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Foi 
sobreposta por oval (CAL 113.19). Mede 0,110 m de comprimento. 

CAL 113.21 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,150 m de diâmetro. 

CAL 113.22 – Podomorfo. Com forma oval alongada, deve 
representar pegada humana calçada, disposta na direcção noroeste-
sudeste. Encontra-se pouco mais que esboçado, através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 
0,210 m de comprimento e 0,100 m de largura máxima, na área mesial. 

CAL 113.23 – Antropomorfo. Figurado de pé e esquemático, 
apresenta cabeça circular, longo corpo linear, braços abertos e 
semierguidos, mas oblíquos em relação ao eixo do corpo, braço ou 
possível artefacto, e pernas abertas, em forma de V invertido. Na ligação 
das pernas ao tronco surgem pequenas linhas, de cada um dos lados, 
perpendicularmente àquele, que podem figurar adereço, tal como se 
observa em antropomorfos da rocha 72 do Cachão do Algarve. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, enformando linhas contínuas e profundas. Mede 
0,165 m de altura e 0,090 m de largura, nos braços. 

CAL 113.24 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado através de 
picotados, de contorno circular ou oval, de dimensões médias e, portanto, 
muito descontínuos. Mede 0,130 m de diâmetro. 

CAL 113.25 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Este painel não apresenta relações estratigráficas 

significativas, do ponto de vista cronológico e cultural. Todavia, 

reconhece-se a associação de antropomorfo esquemático, com possíveis 

adereços na cintura, a grande círculo, aspecto com paralelos em outras 

superfícies do Vale do Tejo, e a adição ulterior de podomorfo ao conjunto 

referido, comportamento que igualmente se repete em outras rochas 

decoradas. 

Mais uma vez surgem representações de bumerangues, em 

grupos de três, aspecto que talvez reflicta a sua utilização. Duas ovais e 

pequeno círculo e oval surgem associados, dois a dois, recordando pares 

de olhos que observamos em faces oculadas deste complexo artístico ou, 

até, covinhas que também detectamos associadas aos pares e cujo 

significado desconhecemos. 

A iconografia patente nesta rocha pode ascender ao período III ou 

estilizado dinâmico e atinge o período VI ou dos círculos e linhas, da 

nossa evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo. 

 

 P III P IV P V P VI P ? total 
antropomorfo - 1 - - - 1 
podomorfo - - - 1 - 1 
bumerangues 3 - - - - 3 
triângulos - - - - 2 2 
círculos - 1 - 2 1 4 
ovais - - - 2 2 4 
disco - - - - 1 1 
dois círculos conc. - - 1 - - 1 
ângulo - - - 1 - 1 
linhas rectas - - - 2 1 3 
manchas - - - 2 2 4 
Total 3 2 1 10 9 25 

Síntese iconográfica da rocha 113 do Cachão do Algarve. 
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TABELAS 
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Síntese iconográfica das rochas do Cachão do Algarve.  

 03 04 07 1 3 5 6 6B 6D 14 14B 16 18 23 25 27B 28A 28B 29 31 41 50 50A 53 54 55C 56 57 58A 58B 
antrop. semi-nat - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
antrop. esq - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 4 - - - 2 - 
idoliformes - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
podomorfos - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - - 1 1 - 
falo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 
javali - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
veados - 2 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - 
corço - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cabras montês - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 
lobo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
colubrídeos - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - 2 - - - - - 
viperídeo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 
zoomorfos fantásticos - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
pectiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
báculos / bastões - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
dardo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 
bumerangues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
alabardas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
punhais / espadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 
escutiformes / escudos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 
mantos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esteliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 
soliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
linhas rectas - 2 - - - 1 - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 1 6 1 2 - 5 - 9 - 1 2 - - 
linhas curvas - - - - - - 1 - 2 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 6 - 2 4 - - 
fusiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
barras - - 1 - - - - - 2 - - - - - - 2 - - 2 - 1 - 2 - 6 - 1 2 - - 
ângulos - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - 
pórticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 
triângulos - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 
rectângulo - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
trapézios - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
círculos 1 - 1 - - 5 2 7 9 4 1 - 5 2 1 6 2 6 6 - 14 - - 1 7 - 4 3 8 5 
dois círculos conc. - - - - - - - 2 - - - - 2 - - - - 4 - 1 - - 1 - - - - - 1 1 
dois círc. conc. c/ c. cental - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três circulos conc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
quatro círculos conc. - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - - - - - 1 - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 
círculo c/ covinha central - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 
círculo c/ diâmetro - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
círculo c/ dois diâmetros - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
discos - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - 
semicírculos - - - - - - - - 5 - - - 1 - - - - 1 1 - - - 1 - 3 - 1 - - - 
ovais 1 - - 1 - 3 3 8 8 1 1 - 5 1 1 5 1 3 7 - 12 - 2 1 7 - 5 - 2 1 
duas ovais concêntricas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais - - - - - 1 - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 
cordiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
covinhas - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 2 - - - - 2 5 - 2 3 - 2 3 - 1 - 1 - 
ferraduras - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
manchas 3 2 3 2 2 3 2 9 11 2 2 1 5 1 2 10 3 3 10 1 17 2 3 - 17 2 3 5 5 3 
Total 5 6 6 3 4 16 9 30 50 7 5 2 26 8 6 29 7 21 48 3 51 6 17 7 72 3 22 18 21 14 
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 581 59 60 61 63 641 65 66 67A 68C 68D 69A 69B 712 713 72 73 87 911 99 101B 102 106 113 total 
antrop. semi-nat - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 4 
antrop. esq 2 - - - 4 1 1 - - 3 - 1 2 - - 1 - - 2 - 2 - 3 1 32 
idoliformes - 1 - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 6 
podomorfos 1 1 - 1 1 - 1 2 - - 1 - 1 - - - - - - - 2 - - 1 18 
falo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
javali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
veados - 1 1 1 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 11 
corço - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
cabras montês - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 6 
lobo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
colubrídeos - - - - - - 3 6 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 18 
viperídeo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
zoomorfos fantásticos - - - - - - - 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 5 
pectiformes - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 
báculos / bastões - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 
dardo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
bumerangues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
alabardas - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 2 
punhais / espadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
escutiformes / escudos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
mantos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 
esteliformes - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 4 
soliformes - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
linhas rectas 1 2 - - 7 - 2 13 1 3 8 5 4 1 - 1 2 - - - 9 - 1 3 98 
linhas curvas - 4 - - 3 - 3 4 1 - 9 - 1 - - 1 - - - 1 1 - - - 45 
fusiformes - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
barras - 1 - - - - 3 5 - 1 4 1 - - - 1 - - - - 1 - - - 36 
ângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 6 
pórticos - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
triângulos - - - - - - - 3 - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - 2 11 
rectângulo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
trapézios - - - - - - 1 - - 2 - 1 1 - - - - - - - 1 - - - 8 
círculos 3 6 - 3 19 - 12 22 2 1 16 13 6 - 1 2 1 1 - 8 9 5 - 4 232 
dois círculos conc. - 2 - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - - 1 20 
dois círc. conc. c/ c. cental - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 
três circulos conc. - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 3 
quatro círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - 4 
círculo c/ ponto central - - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 8 
círculo c/ covinha central - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
círculo c/ diâmetro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
círculo c/ dois diâmetros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
discos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 
semicírculos - 3 - - 2 - 4 - - - 3 - 1 - - 1 - - - 1 2 - - - 30 
ovais 1 1 - - 11 - 6 21 1 2 24 3 4 - - 2 - 1 - 5 7 1 - 4 173 
duas ovais concêntricas - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 
espirais - 2 - - 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 12 
cordiformes - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - 3 
círc. geminados - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
covinhas - 4 - - 1 - 9 10 - - 6 1 6 1 1 - 1 - - 3 7 3 - - 79 
ferraduras - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 
manchas 2 7 - 3 11 2 10 14 4 6 14 12 6 1 4 2 2 1 2 8 13 4 1 4 267 
Total 10 36 1 8 62 3 62 111 10 21 94 40 32 4 8 17 7 3 5 28 63 16 6 25 1194 
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Círculos do Cachão do Algarve (Σ m234 = 0,074 m).   

Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø 
CAL 03.2 0,030  CAL 27B.16 0,050  CAL 56.1 0,080  CAL 63.32 0,065  CAL 66.97 0,050  CAL 69B.9 0,035 

CAL 07.2 0,050  CAL 27B.18 0,070  CAL 56.2 0,060  CAL 63.34 0,085  CAL 66.100 0,075  CAL 69B.10 0,140 

CAL 5.3 0,040  CAL 27B.26 0,060  CAL 56.8 0,040  CAL 63.36 0,075  CAL 66.102 0,060  CAL 69B.16 0,040 

CAL 5.4 0,040  CAL 27B.28 0,100  CAL 56.16 0,190  CAL 63.37 0,040  CAL 66.103 0,050  CAL 713.7 0,125 

CAL 5.5 0,040  CAL 28A.2 0,050  CAL 57.3 0,090  CAL 63.38 0,060  CAL 66.111 0,030  CAL 72.12 0,100 

CAL 5.6 0,030  CAL 28A.5 0,080  CAL 57.5 0,020  CAL 63.43 0,090  CAL 67A.1 0,100  CAL 72.13 0,055 

CAL 5.14 0,080  CAL 28B.1 0,050  CAL 57.16 0,100  CAL 63.44 0,090  CAL 67A.6 0,100  CAL 73.5 0,080 

CAL 6.2 0,120  CAL 28B.2 0,050  CAL 58A. 2 0,025  CAL 63.49 0,050  CAL 68C.11 0,030  CAL 87.2 0,070 

CAL 6.5 0,055  CAL 28B.4 0,050  CAL 58A.3 0,060  CAL 63.52 0,090  CAL 68D.4 0,060  CAL 99. 2 0,030 

CAL 6B.3 0,060  CAL 28B.8 0,060  CAL 58A.5 0,075  CAL 63.54 0,040  CAL 68D.5 0,075  CAL 99.3 0,260 

CAL 6B.4 0,060  CAL 28B.14 0,035  CAL 58A.7 0,080  CAL 63.57 0,100  CAL 68D.16 0,060  CAL 99.5 0,060 

CAL 6B.5 0,060  CAL 28B.21 0,040  CAL 58A.9 0,070  CAL 65.1 0,060  CAL 68D.27 0,050  CAL 99.7 0,060 

CAL 6B.9 0,070  CAL 29.1 0,280  CAL 58A.10 0,100  CAL 65.5 0,050  CAL 68D.32 0,050  CAL 99.19 0,075 

CAL 6B.15 0,060  CAL 29.18 0,090  CAL 58A.15 0,030  CAL 65.7 0,080  CAL 68D.36 0,150  CAL 99.23 0,070 

CAL 6B.16 0,050  CAL 29.37 0,180  CAL 58A.19 0,080  CAL 65.8 0,060  CAL 68D.39 0,060  CAL 99.25 0,075 

CAL 6B.30 0,090  CAL 29.38 0,075  CAL 58B.2 0,100  CAL 65.12 0,050  CAL 68D.47 0,050  CAL 99.27 0,100 

CAL 6D.1 0,075  CAL 29.39 0,150  CAL 58B.4 0,100  CAL 65.16 0,110  CAL 68D.48 0,090  CAL 101B.9 0,050 

CAL 6D.8 0,100  CAL 29.44 0,150  CAL 58B.8 0,040  CAL 65.20 0,100  CAL 68D.58 0,050  CAL 101B.12 0,175 

CAL 6D.17 0,100  CAL 41.3 0,030  CAL 58B.10 0,090  CAL 65.21 0,090  CAL 68D.61 0,050  CAL 101B.13 0,055 

CAL 6D.22 0,080  CAL 41.7 0,065  CAL 58B.14 0,100  CAL 65.26 0,100  CAL 68D.70 0,035  CAL 101B.25 0,100 

CAL 6D.25 0,075  CAL 41.8 0,075  CAL 581.1 0,045  CAL 65.31 0,100  CAL 68D.74 0,075  CAL 101B.27 0,100 

CAL 6D.32 0,040  CAL 41.16 0,125  CAL 581.2 0,075  CAL 65.49 0,100  CAL 68D.77 0,040  CAL 101B.28 0,035 

CAL 6D.33 0,080  CAL 41.18 0,075  CAL 581.3 0,035  CAL 65.52 0,060  CAL 68D.79 0,150  CAL 101B.50 0,275 

CAL 6D.34 0,180  CAL 41.20 0,120  CAL 59.11 0,040  CAL 66.8 0,050  CAL 68D.94 0,025  CAL 101B.59 0,100 

CAL 6D.43 0,130  CAL 41.25 0,030  CAL 59.20 0,100  CAL 66.11 0,050  CAL 69A.4 0,090  CAL 101B.63 0,050 

CAL 14.1 0,085  CAL 41.32 0,070  CAL 59.25 0,025  CAL 66.13 0,050  CAL 69A.6 0,080  CAL 102.2 0,100 

CAL 14.2 0,080  CAL 41.39 0,100  CAL 59.29 0,090  CAL 66.15 0,025  CAL 69A.9 0,080  CAL 102.3 0,090 

CAL 14.4 0,070  CAL 41.40 0,040  CAL 59.31 0,050  CAL 66.19 0,060  CAL 69A.10 0,070  CAL 102.7 0,090 

CAL 14.6 0,120  CAL 41.41 0,070  CAL 59.34 0,055  CAL 66.23 0,100  CAL 69A.11 0,040  CAL 102.8 0,050 

CAL 14B.1 0,120  CAL 41.45 0,100  CAL 61.4 0,075  CAL 66.27 0,090  CAL 69A.13 0,065  CAL 102.9 0,025 

CAL 18.13 0,140  CAL 41.46 0,140  CAL 61.5 0,075  CAL 66.41 0,050  CAL 69A.15 0,055  CAL 113.1 0,080 

CAL 18.14 0,035  CAL 41.48 0,100  CAL 61.7 0,070  CAL 66.42 0,050  CAL 69A.18 0,050  CAL 113.2 0,080 

CAL 18.16 0,055  CAL 53.7 0,100  CAL 63.10 0,075  CAL 66.52 0,050  CAL 69A.20 0,055  CAL 113.7 0,025 

CAL 18.19 0,125  CAL 54.5 0,045  CAL 63.15 0,040  CAL 66.55 0,040  CAL 69A.21 0,040  CAL 113.24 0,130 

CAL 18.26 0,050  CAL 54.6 0,050  CAL 63.16 0,030  CAL 66.58 0,075  CAL 69A.26 0,060    

CAL 23.5 0,070  CAL 54.7 0,055  CAL 63.18 0,070  CAL 66.64 0,080  CAL 69A.28 0,050    

CAL 23.6 0,100  CAL 54.18 0,025  CAL 63.20 0,035  CAL 66.65 0,040  CAL 69A.37 0,125    

CAL 25.5 0,050  CAL 54.28 0,060  CAL 63.26 0,040  CAL 66.66 0,100  CAL 69B.3 0,050    

CAL 27B.3 0,070  CAL 54.44 0,050  CAL 63.28 0,050  CAL 66.79 0,075  CAL 69B.7 0,125   
CAL 27B.10 0,070  CAL 54.60 0,030  CAL 63.29 0,040  CAL 66.84 0,080  CAL 69B.8 0,150   
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Cachão do Algarve – Relações estratigráficas verticais (135). 
 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
          CAL 6B.9                     CAL 6B.10     
       CAL 6B.2   CAL 6B.1                          
                                    
       CAL 6D.21   CAL 6D.22                          
       CAL 6D.21               CAL 6D.26              
       CAL 6D.30   CAL 6D.32                          
       CAL 6D.30         CAL 6D.28                    
       CAL 6D.30   CAL 6D.33                          
       CAL 6D.34   CAL 6D.33                          
       CAL 6D.42   CAL 6D.43                          
          CAL 6D.47      CAL 6D.46                    
                                    
          CAL 18.5            CAL 18.3              
          CAL 18.13      CAL 18.11                    
          CAL 18.13            CAL 18.12              
          CAL 18.17      CAL 18.18                    
          CAL 18.19      CAL 18.18                    
          CAL 18.19      CAL 18.23                    
                                    
          CAL 23.8                  CAL 23.7        
                                    
       CAL 27B.18   CAL 27B.13                          
                CAL 27B.17      CAL 27B.16              
                                    
                CAL 28B.16      CAL 28B.8              
                CAL 28B.16      CAL 28B.17              
                                    
       CAL 29.1         CAL 29.5                    
       CAL 29.1   CAL 29.8                          
       CAL 29.6         CAL 29.5                    
          CAL 29.8      CAL 29.5                    
       CAL 29.9         CAL 29.5                    
       CAL 29.9   CAL 29.14                          
          CAL 29.14      CAL 29.5                    
       CAL 29.15   CAL 29.14                          
       CAL 29.17   CAL 29.14                          
       CAL 29.17   CAL 29.19                          
                                    
          CAL 29.34      CAL 29.36                    
                                    
       CAL 41.30   CAL 41.29                          
       CAL 41.31   CAL 41.29                          
                                    
                CAL 50A.8      CAL 50A.4              
          CAL 50A.9      CAL 50A.8                    
                                    
          CAL 54.24                        CAL 54.30  
    CAL 54.31                              CAL 54.30  
          CAL 54.32                        CAL 54.30  
    CAL 54.54      CAL 54.55                          
    CAL 54.54   CAL 54.52                             
       CAL 54.52   CAL 54.51                          
                                    
                CAL 56.16               CAL 56.10     
             CAL 56.17   CAL 56.16                    
       CAL 56.18         CAL 56.16                    
       CAL 56.18   CAL 56.20                          
       CAL 56.22   CAL 56.20                          
                                    
       CAL 57.4   CAL 57.5                          
                                    
       CAL 58A.4   CAL 58A.3                          
       CAL 58A.4   CAL 58A.9                          
       CAL 58A.4         CAL 58A.8                    
       CAL 58A.4               CAL 58A.11              
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 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
          CAL 58B.2                  CAL 58B.5        
                CAL 58B.7            CAL 58B.9        
          CAL 58B.8                  CAL 58B.9        
          CAL 58B.10                  CAL 58B.9        
                                    
          CAL 581.2      CAL 581.1                    
       CAL 581.4   CAL 581.2                          
                                    
          CAL 59.4      CAL 59.5                    
          CAL 59.6                        CAL 59.19  
          CAL 59.10      CAL 59.12                    
                CAL 59.12                  CAL 59.19  
       CAL 59.16                           CAL 59.19  
       CAL 59.17                           CAL 59.19  
       CAL 59.17   CAL 59.29                          
    CAL 59.28   CAL 59.17                             
    CAL 59.35   CAL 59.17                             
                                    
          CAL 61.1                     CAL 61.2     
                                    
          CAL 63.22            CAL 63.23              
          CAL 63.22                  CAL 63.19        
          CAL 63.27                  CAL 63.19        
          CAL 63.29            CAL 63.30              
       CAL 63.45   CAL 63.36                          
       CAL 63.55   CAL 63.54                          
       CAL 63.55   CAL 63.56                          
                                    
       CAL 65.13               CAL 65.2              
       CAL 65.13               CAL 65.8              
       CAL 65.13         CAL 65.22                    
       CAL 65.13   CAL 65.48                          
       CAL 65.18   CAL 65.20                          
    CAL 65.19      CAL 65.21                          
                CAL 65.22      CAL 65.2              
                CAL 65.22      CAL 65.24              
    CAL 65.51      CAL 65.52                          
       CAL 65.55   CAL 65.42                          
       CAL 65.55   CAL 65.45                          
       CAL 65.55   CAL 65.48                          
                                    
    CAL 66.12      CAL 66.96                          
    CAL 66.12   CAL 66.98                             
    CAL 66.46   CAL 66.44                             
    CAL 66.46            CAL 66.52                    
       CAL 66.48   CAL 66.50                          
       CAL 66.49   CAL 66.50                          
    CAL 66.54   CAL 66.48                             
       CAL 66.98   CAL 66.96                          
       CAL 66.98         CAL 66.103                    
                                    
    CAL 68D.19   CAL 68D.26                             
       CAL 68D.26   CAL 68D.27                          
    CAL 68D.28      CAL 68D.27                          
          CAL 68D.30      CAL 68D.29                    
          CAL 68D.31      CAL 68D.29                    
       CAL 68D.49               CAL 68D.38              
       CAL 68D.49         CAL 68D.56                    
          CAL 68D.52      CAL 68D.56                    
       CAL 68D.54   CAL 68D.31                          
       CAL 68D.62         CAL 68D.56                    
       CAL 68D.62   CAL 68D.57                          
    CAL 68D.68      CAL 68D.48                          
    CAL 68D.68            CAL 68D.75                    
                                    
    CAL 69B.25   CAL 69B.21                             
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 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
                      CAL 72.13      CAL 72.14        
                CAL 72.17            CAL 72.16        
                                    
                CAL 911.3      CAL 911.2              
                                    
       CAL 99.3                     CAL 99.18        
       CAL 99.3   CAL 99.5                          
          CAL 99.19                  CAL 99.18        
       CAL 99.20   CAL 99.19                          
                                    
 CAL 101B.12         CAL 101B.8                          
 CAL 101B.12               CAL 101B.11                    
       CAL 101B.21         CAL 101B.20                    
       CAL 101B.21               CAL 101B.25              
       CAL 101B.21         CAL 101B.26                    
                CAL 101B.26      CAL 101B.25              
                CAL 101B.26      CAL 101B.27              
          CAL 101B.40      CAL 101B.39                    
    CAL 101B.46   CAL 101B.48                             
 CAL 101B0.50                     CAL 101B.27              
 CAL 101B.50         CAL 101B.40                          
 CAL 101B.50   CAL 101B.55                                
    CAL 101B.55      CAL 101B.40                          
    CAL 101B.55   CAL 101B.48                             
    CAL 101B.55                  CAL 101B.62              
                                    
          CAL 102.2      CAL 102.1                    
    CAL 102.5   CAL 102.7                             
       CAL 102.7   CAL 102.9                          
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FICALHO

485



 

  

486 



 

 
 

 
▲ Ficalho. Início do arqueossítio. Vista de poente. 

▲ Ficalho. Grupo de rochas decoradas. Vista de sudoeste. 

 
 

 
▲ Ficalho. Zona em redor de linhas de água. Vista de noroeste. 

▲ Ficalho. Grande rocha. Vista de noroeste. 
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O núcleo de gravuras rupestres de Ficalho, hoje submerso, ocupa troço da 

margem esquerda do Tejo, com cerca de 500 m de extensão, situado a 

montante da foz da ribeira com aquele mesmo nome. 

O rio ali corre no sentido nordeste-sudeste, sendo a encosta norte 

do seu vale muito abrupta. 

A cerca de 500 m para montante, e na margem oposta, encontra-  

-se a estação rupestre do Cachão do Algarve. 

O local assinalado faz parte da freguesia de Montalvão e do 

concelho de Nisa. As suas coordenadas geodésicas aproximadas, de dois 

pontos extremos, oferecem 39º38’19’’ de latitude norte e 7º35’49’’ de 

longitude oeste de Greenwich, a montante, enquanto, a jusante, 

apresentam 39º38’12’’ de latitude norte e 7º36’20’’ de longitude oeste de 

Greenwich. 

Foram apenas estudadas as seguintes superfícies decoradas, a 

partir de moldes de látex ou de fotografias verticais: 1, 121, 161, 16E, 

16H, 38, 39, 53A, 54, 55. 

O código utilizado na marcação da informação existente é 

constituído pelas três primeiras letras do topónimo com que este 

arqueossítio ficou conhecido (FIC). 
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FICALHO 1 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com forma 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras e veios de 

quartzo, de cor branca, transversais. Mede 1,300 m de comprimento e 

0,900 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
FIC 1.1 – Oval. Apresenta levantamentos com contorno circular 

ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,090 por 0,065 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

FIC 1.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,400 m 
de diâmetro. 

FIC 1.3 – Oval. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e muito descontínuos. 
Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 1.4 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, enformando linha quase 
contínua, larga e profunda. Mede 0,095 m de diâmetro. 

FIC 1.5 – Círculo. Esboço, gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões, mas descontínuos. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

FIC 1.6 – Dois círculos concêntricos. Foram figurados a partir de 
negativos, com contorno circular ou oval e de médias ou grandes 
dimensões, constituindo linhas quase contínuas. Medem 0,105 m e   
0,210 m de diâmetro. 

FIC 1.7 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede    
0,130 m de diâmetro. 

FIC 1.8 – Oval. Esboço, oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

FIC 1.9 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo 
subcircular e segmento central, ou seja, em forma de phi. Foi gravado a 
partir de picotados, mostrando contorno circular ou oval, de grandes 
dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. Deve 
associar-se a oval, que apresenta as mesmas características técnicas e 
grau de pátina (FIC 1.10). Mede 0,130 m de altura e 0,120 m de largura 
máxima. 

FIC 1.10 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval de grandes dimensões, constituindo linha quase contínua, larga e 
profunda. Parece associar-se ao antropomorfo anteriormente descrito 
(FIC 1.9). Mede 0,120 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 1.11 – Mancha. Pequeno conjunto de levantamentos, com 
contorno oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

FIC 1.12 – Círculo. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,140 m de diâmetro. 

FIC 1.13 – Círculo. Parcialmente esboçado, apresenta negativos, 
com contorno oval, de grandes dimensões. Mede 0,140 m de diâmetro. 

FIC 1.14 – Esteliforme. Possui corpo rectangular e a extremidade 
distal sub-semicircular. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Contém oval (FIC 1.15). Mede 0,175 m de altura e 0,210 m de 
largura. 

FIC 1.15 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

 P IV P V P VI P ? total 
antropomorfo 1 - - - 1 
círculos - 1 3 - 4 
ovais 1 - 4 - 5 
dois círc. conc - 1 - - 1 
esteliforme - - 1 - 1 
manchas - - - 3 3 
Total 2 2 8 3 15 

Síntese iconográfica da rocha 1 de Ficalho. 
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Comentário. Importa destacar a possível associação entre 

antropomorfo esquemático, em forma de phi, e oval, aspecto recorrente 

na arte do Tejo, atribuível ao seu período meridional. 

Os dois círculos concêntricos constituem gramática figurativa 

própria do período atlântico, podendo alguns círculos isolados a ele 

também pertencerem. 

A restante iconografia desta rocha deve integrar o período 

terminal da arte tagana, ou seja o dos círculos e linhas.  

 

490 



 

  

◄ Rocha FIC 1. 
Pormenor. 
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FICALHO 121 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal com contorno de forma 

trapezoidal delimitada e atravessada por fissuras. Mede 0,500 m de 

comprimento e 0,350 m de largura. Nela foram identificadas as cinco 

figuras abaixo descritas. 

Catálogo. 
FIC 121.1 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,100 
m de diâmetro. 

FIC 121.2 – Báculo. Representado verticalmente, com a 
extremidade curva voltada para o lado direito do observador. Foi gravado 
através de negativos, com contorno circular ou oval e de dimensões 
médias, enformando linha larga mas parcialmente descontínua. Mede 
0,090 m de altura. 

FIC 121.3 – Trapézio. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas quase contínuas. 
Mede 0,080 m de comprimento e 0,080 m de altura. 

FIC 121.4 – Soliforme. Constituído por círculo com quatro longos 
raios exteriores, foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linhas quase contínuas. Encontra-se 
associado ao antropomorfo abaixo descrito (FIC 121.5). Mede 0,220 m de 
diâmetro máximo. 

FIC 121.5 – Antropomorfo. Figurado na vertical, mostra cabeça 
de contorno subcircular, corpo rectilíneo, braços erguidos ao alto, com 
que segura a figura anteriormente descrita por dois dos seus raios, pernas 
abertas em V invertido e falo erecto. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linhas contínuas. Mede 0,150 m de altura e 0,100 m de largura nos 
braços. 

FIC 121.6 – Círculo. Trata-se de esboço, representado através de 
negativos com contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
formando linha descontínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

FIC 1217 – Mancha. Núcleo de picotados com contorno circular 
ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

Comentário. As diferenças técnicas e as pátinas patentes nas 

figuras acima descritas deixam perceber que a representação 

antropomórfica e o soliforme a que se associou são as mais antigas deste 

conjunto, pertencendo ao período meridional da arte tagana. 

Ulteriormente foi gravado o báculo e o trapézio, talvez querendo figurara 

idoliforme e, por fim, o esboço de círculo. 

O antropomorfo suportando ou conduzindo o soliforme encontra 

excelente paralelo na rocha 126A de Fratel ou, de modo mais sintético, 

na rocha 129A daquele mesmo arqueossítio. 
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◄ Rocha FIC 121. 
Pormenor.  
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FICALHO 161 
 

Suporte. Sector de rocha sub-horizontal, com forma poligonal, 

delimitado por fracturas e atravessado por fissuras oblíquas. Mede 0,420 

m de comprimento e 0,300 m de largura máxima. 

Catálogo. 
FIC 161.1 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta apenas duas voltas, 

sugerindo desenvolver-se a partir de fractura do suporte. Foi gravada 
através de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,160 m de diâmetro. 

FIC 161.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,110 m 
de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
  

▼ Rocha FIC 161. 
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FICALHO 16E 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com forma trapezoidal alongada, 

definida por fracturas profundas e mostrando algumas fissuras 

longitudinais. Mede 0,500 m de comprimento e 0,170 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
FIC 16E.1 – Espada. Representação, disposta na vertical, com a 

extremidade distal voltada para baixo, mostrando lâmina estreita e longa, 
terminando em ponta arredondada. A empunhadura oferece terminal ou 
pomo de contorno semicircular. Foi figurada através de picotados com 
contorno circular ou oval, de muito pequenas dimensões, formando 
linhas descontínuas e algo difusas. Foi sobreposta por nuvem de 
picotados dispersos (FIC 16E.2). Mede 0,435 m de comprimento e 0,045 
m de largura máxima. 

FIC 16E.2 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. 
Sobrepõe representação de espada (FIC 16E.1). Ocupa zona medindo 
0,330 m de comprimento e 0,125 m de largura. 

Comentário. A figuração de arma corresponde ao que se entende 

como espada curta, sobretudo devido à relação entre os comprimentos da 

empunhadura e da lâmina. Todavia, o modelo figurado encontra-se muito 

próximo daquele representado em estelas funerárias, da Idade do Bronze 

Médio, do Sul de Portugal (ca 1500-1200 a.C.). 

Trata-se de figura rara, embora com paralelos, algo mais tardios, 

na rocha 53 do Cachão do Algarve. 

As representações isoladas, ou em conjunto, de armas, sobre 

superfícies junto às águas do Tejo, podem corresponder a deposições 

rituais ou ex-votos, dedicados aos espíritos ou divindades que se 

acreditaria nelas habitarem.  

 

495



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◄ Rocha FIC 16E.
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FICALHO 16H 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com grandes 

dimensões, mostrando forma rectangular, delimitado por fracturas 

profundas e contendo fissuras longitudinais. Mede 0,300 m de 

comprimento e 0,150 m de largura máxima. 

Catálogo. 
FIC 16H.1 – Pectiforme. Possível representação zoomórfica 

esquemática, mostrando cabeça encurvada, longo pescoço e corpo, 
constituído por linha angular de onde partem seis traços paralelos e 
verticais. Foi gravado através de levantamentos, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linhas 
contínuas. Mede 0,220 m de altura, na cabeça, e 0,088 m de 
comprimento máximo. 

Comentário. São raros, na arte rupestre, os pectiformes ou os 

zoomorfos esquemáticos com longos pescoços, embora sejam 

conhecidos na decoração vascular do povoado de Las Carolinas 

(Madrid), onde estilizações de cervídeos, em fila, surgem associados a 

representações solares gravadas no interior de taça campaniforme 

(Obermaier, 1917, pp. 19, 20, fig. 11; Breuil e Burkitt, 1929, p. 85, fig. 

52). Encontra-se outro zoomorfo deste tipo na rocha 36 da Lomba da 

Barca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

► Rocha FIC16 H. 
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FICALHO 38 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de forma rectangular, 

delimitada por profundas fracturas, mostrando fissuras e estalamentos. 

Mede 0,800 m de comprimento e 0,350 m de largura máxima. 

Catálogo. 
FIC 38.1 – Oval. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 

circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Mede 
0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 38.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

FIC 38.3 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIC 38.4 – Oval. Parcialmente esboçada, possui levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 
0,170 m por 0,140 m, segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 38.5 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,065 m de diâmetro. 

FIC 38.6 – Oval. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha apenas parcialmente 
contínua. Sobrepõe esboço de círculo (FIC 38.15). Mede 0,110 m por 
0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 38.7 – Círculo. Possui levantamentos providos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,065 m de diâmetro. 

FIC 38.8 – Círculo. Pouco mais que um esboço, apresenta 
negativos, possuindo contorno circular ou oval, de grandes dimensões. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

FIC 38.9 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 
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FIC 38.10 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Foi sobreposta por mancha (FIC 38.12). Mede 0,200 m por 0,150 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 38.11 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha difusa e algo descontínua. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

FIC 38.12 – Mancha. É formada por levantamentos de contorno 
oval, alongados e de grandes dimensões. Sobrepõe oval (FIC 38.10). 
Mede 0,040 m de diâmetro. 

FIC 38.13 – Círculo contendo ponto central. Oferece picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha 
contínua e profunda. Mede 0,070 m de diâmetro. 

FIC 38.14 – Mancha. Conjunto de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

FIC 38.15 – Círculo. Esboço, executado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Foi sobreposto por oval (FIC 38.6) e por círculo (FIC 38.16). 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

FIC 38.16 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, algo descontínuos. Sobrepõe esboço de 
círculo (FIC 38.15). Mede 0,060 m de diâmetro. 

FIC 38.17 – Oval. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua e profunda. Sobrepõe podomorfo (FIC 38.18). Mede 0,100 m 
por 0,085 m, segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 38.18 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, do lado esquerdo. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. 
Foi sobreposto por oval (FIC 38.17) e sobrepõe mancha (FIC 38.20). 
Mede 0,210 m de comprimento e 0,110 m de largura máxima, no terço 
distal. 

FIC 38.19 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,045 m de diâmetro. 

FIC 38.20 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Foi sobreposta por podomorfo (FIC 38.18). Mede 0,120 m de diâmetro. 

FIC 38.21 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

Comentário. Quase toda a iconografia da presente superfície 

corresponde ao período final da arte do Tejo. A excepção deve pertencer 

ao período meridional. Várias ovais, de grandes dimensões envolvem 

figuras pré-existentes e, uma delas, sobrepõe podomorfo. 

 
 P V P VI-A P VI-B P VI-C P ? total 
podomorfo - 1 - - - 1 

círculos - 4 2 - 2 8 

círc. cont. ponto central 1 - - - - 1 

ovais - 2 1 - 2 5 

manchas - - 1 1 4 6 

Total 1 7 4 1 8 21 
Síntese iconográfica da rocha 38 de Ficalho. 

 
 

  ▲ Rocha FIC 38. 

499



 

FICALHO 39 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,750 

m de comprimento e 0,350 m de largura máxima. 

Catálogo. 
FIC 39.1 – Círculo. Esboço, realizado com levantamentos de 

contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

FIC 39.2 – Círculo contendo covinha central. Foi gravado a partir 
de levantamentos de contorno circular ou oval, com médias dimensões, 
constituindo linha quase contínua e covinha. O círculo mede 0,070 m de 
diâmetro e a covinha, algo descentrada, apresenta 0,025 m de diâmetro e 
0,008 m de profundidade. 

FIC 39.3 – Veado. Foi representado de pé, dirigido para o lado 
direito do observador. Mostra a cabeça e o corpo de perfil, enquanto a 
armação e ambos pares de membros apresentam perspectiva. A cabeça 
tem forma trapezoidal e assenta em pescoço longo e largo. A armação, 
algo difusa, tem forma de V e encontra-se voltada para diante. O corpo é 
ovalado e preenchido por picotados. Os membros são algo arqueados e 
oblíquos em relação ao eixo do corpo, conferindo movimento à imagem. 
A cauda, não muito curta, encontra-se figurada. Foi gravado a partir de 
negativos, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas e manchas que preenchem a 
cabeça e o corpo. Um dos membros foi sobreposto por linha recta      
(FIC 39.4). Mede 0,170 m de comprimento e 0,100 m de altura máxima, 
na cabeça. 

FIC 39.4 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, algo descontínuos. Sobrepõe membro 
dianteiro de veado (FIC 39.3). Mede 0,080 m de comprimento. 

FIC 39.5 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

FIC 39.6 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, 
apresentando contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,280 m de diâmetro. 

FIC 39.7 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado a partir 
de levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha algo descontínua e difusa, tal como pequena 
mancha central. Mede 0,140 m de diâmetro 

FIC 39.8 – Dois círculos concêntricos. Apresentam picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
formando linhas contínuas, mas irregulares. Medem 0,035 m e 0,060 m 
de diâmetro. 

FIC 39.9 – Círculo. Trata-se de esboço, executado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

FIC 39.10 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

Comentário. A figura zoomórfica, de estilo estilizado dinâmico 

(período III) e ocupando o centro deste painel, é a mais antiga, pelo que 

mostra picotados mais desgastados. Os círculos, contendo covinha ou 

ponto central, e a linha que sobrepõe o cervídeo, deverão pertencer ao 

mesmo grande momento de gravação (período IV), enquanto os dois 

círculos concêntricos podem ser ulteriores (período V). Os dois círculos e 

as manchas de picotados dispersos, localizados em posições marginais, 

foram as últimas manifestações iconográficas desta rocha (período VI). 

 
 P III P IV P V P VI total 
veado 1 - - - 1 
círc. c/ cov. central - 1 - - 1 
círculo c/ ponto central - 1 - - 1 
linha recta - 1 - - 1 
dois círc. concêntricos - - 1 - 1 
círculos - - - 2 2 
manchas - - - 3 3 
Total 1 3 1 5 10 

Síntese iconográfica da rocha 39 de Ficalho. 
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▼ Rocha FIC 16 H. 
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FICALHO 53A 
 

Suporte. Superfície subvertical de cor cinzenta clara, com forma 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras. Mede 

0,400 m de comprimento e 0,270 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
FIC 53A.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias. Sobrepõe filiforme 
(FIC 53A.2). Mede 0,070 m de diâmetro. 

FIC 53A.2 – Linha recta. Foi gravada através de incisão filiforme, 
sendo sobreposta por picotados dispersos (FIC 53A.1). Mede 0,225 m de 
comprimento. 

FIC 53A.3 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

FIC 53A.4 – Linha recta. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, algo 
descontínuos. Mede 0,120 m de comprimento. 

FIC 53A.5 – Linha curva. Em parte paralela à anteriormente 
descrita (FIC 53A.4), mostra picotados, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões e contínuos. Mede 0,090 m de comprimento. 

FIC 53A.6 – Linha curva. Paralela à linha acima descrita        
(FIC 53A.5), apresenta levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias e contínuos. Mede 0,090 m de comprimento. 

FIC 53A.7 – Linha curva. Paralela às duas linhas que acabámos 
de mencionar, oferece picotados, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões e contínuos. Mede 0,075 m de comprimento. 

FIC 53A.8 – Linha recta. Parcialmente paralela às linhas 
anteriores, possui levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões e quase contínuos. Mede 0,040 m de comprimento. 

FIC 53A.9 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno 
circular ou oval, embora algo descontínuos. É paralela às linhas 
anteriormente descritas. Mede 0,040 m de comprimento. 

FIC 53A.10 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. É paralela às 
linhas que acabámos de descrever. Mede 0,020 m de comprimento. 

FIC 53A.11 – Linha recta. Foi figurada através de negativos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, algo descontínuos. 
Mede 0,055 m de comprimento. 

FIC 53A.12 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

FIC 53A.13 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede     
0,035 m de comprimento. 

FIC 53A.14 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

FIC 53A.15 – Linha curva. Foi gravada através de incisão 
filiforme. Mede 0,050 m de comprimento. 

Comentário. É difícil atribuirmos cronologia à iconografia desta 
rocha, embora barras e linhas paralelas surjam, com frequência, em 
contextos iconográficos calcolíticos e da Idade do Bronze peninsulares. 
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FICALHO 54 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras, tanto 

longitudinais como transversais ou oblíquas. Mede 1,030 m de 

comprimento e 0,625 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
FIC 54.1 – Linha curva. Foi gravada a partir de picotados, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua e profunda. Mede 0,200 m de comprimento. 

FIC 54.2 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval e dimensões médias, enformando linha contínua. Sobrepõe oval 
(FIC 54.3). Mede 0,090 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 54.3 – Oval. Parcialmente esboçada, oferece negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, em parte contínuos e 
em parte descontínuos. Foi sobreposta por oval (FIC 54.2). Mede     
0,080 m por 0,060 m, segundo dos eixos ortogonais. 

FIC 54.4 – Podomorfo. Representação de pegada humana 
calçada, do lado esquerdo e com a marcação de calcanhar. Apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas e profundas. Sobrepõe círculo (FIC 54.5). 
Mede 0,150 m de comprimento e 0,090 m de largura máxima, no terço 
distal. 

FIC 54.5 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha algo descontínua. Encontra-
se sobreposto por podomorfo (FIC 54.4) e por círculo (FIC 54.6). Mede 
0,070 m de diâmetro. 

FIC 54.6 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha algo descontínua. Foi 
sobreposto por círculo (FIC 54.5). Mede 0,110 m de diâmetro. 

FIC 54.7 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Foi sobreposta por 

esboço de círculo (FIC 54.9) e por linha (FIC 54.8). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

FIC 54.8 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Sobrepõe mancha (FIC 54.7). 
Mede 0,060 m de comprimento. 

FIC 54.9 – Círculo. Esboço, produzido através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, mas descontínuos. 
Sobrepõe mancha (FIC 54.7). Mede 0,080 m de diâmetro. 

FIC 54.10 – Linha curva. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de comprimento. 

FIC 54.11 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua. Foi sobreposto por círculo (FIC 54.12). Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

FIC 54.12 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Sobrepõe círculo 
(FIC 54.11) e oval (FIC 54.22). Mede 0,120 m de diâmetro. 

FIC 54.13 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede   
0,200 m de diâmetro. 

FIC 54.14 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua e profunda. Mede 0,040 m de diâmetro. 

FIC 54.15 – Dois círculos concêntricos. Apresentam negativos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linhas, 
nem sempre contínuas. Medem 0,040 m e 0,080 m de diâmetro. 

FIC 54.16 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, enformando linha contínua e profunda. Mede 0,030 m de diâmetro. 

FIC 54.17 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Mede 
0,055 m de diâmetro. 

FIC 54.18 – Círculo. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo 
descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

FIC 54.19 – Oval. Foi figurada a partir d levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, embora algo 
descontínuos. Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais.  
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FIC 54.20 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

FIC 54.21 – Barra. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

FIC 54.22 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Foi 
sobreposta por círculo (FIC 54.12). Mede 0,100 m por 0,060 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

FIC 54.23 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

FIC 54.24 – Triângulo. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede     
0,090 m de altura e 0,060 m, de largura, na base. 

FIC 54.25 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, mas descontínuos. Mede    
0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

FIC 54.26 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno oval e 
de médias a grandes dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

FIC 54.27 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 
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FIC 54.28 – Círculo. Parcialmente esboçado, oferece 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões. Mede 0,110 m de diâmetro. 

FIC 54.29 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

FIC 54.30 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

FIC 54.31 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua e profunda. Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

FIC 54.32 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, mas descontínuos. Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

Comentário. As figuras mais antigas deste suporte são dois 

círculos concêntricos e dois pequenos círculos, devendo pertencer ao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

período atlântico. Todas as outras integram diferentes momentos do 

período dos círculos e linhas, designadamente o podomorfo, 

extremamente longo e com a marcação do calcanhar, sobrepondo círculo. 

No Vale do Tejo conhecemos apenas mais quatro exemplares de 

podomorfos com a marcação do calcanhar ou de correia, para melhor 

fixação do calcanhar ao pé. 

 P V P VI-A P VI-B P VI-C P ? total 
podomorfo - - 1 - - 1 
barra - - - - 1 1 
círculos 2 1 5 1 2 11 
ovais - 3 1 1 1 6 
dois círc. conc. 1 - - - - 1 
triângulo - - - 1 - 1 
linhas rectas - - - - 2 2 
linhas curvas - - 1 - 1 2 
manchas - - - 1 6 7 
Total 3 4 8 4 13 32 

Síntese iconográfica da rocha 54 de Ficalho. 
 

  

◄ Rocha FIC 54. Pormenor. 
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FICALHO 55 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal e com forma trapezoidal, 

delimitada por profundas fracturas, atravessada por fissuras longitudinais 

e oblíquas. Mede 0,550 m de comprimento e 0,400 m de largura máxima. 

Catálogo. 
FIC 55.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 
FIC 55.2 – Círculo. Apresenta picotados, mostrando contorno 

circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
algo difusa. Mede 0,040 m de diâmetro. 

FIC 55.3 – Disco. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno oval, de médias e grandes dimensões, alguns do tipo bago de 
arroz, enformando mancha não muito densa. Mede 0,170 m de diâmetro. 

FIC. 55.4 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno oval e de 
médias dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 

FIC 55.5 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas, médias e grandes 
dimensões. Mede 0,400 m de comprimento e 0,110 m de largura 
máxima. 

Comentário. O grande disco, oferecendo picotados longos, do 

tipo bago de arroz, indica realização tardia, porque com artefacto(s) 

metálico(s), de bronze ou, quiçá, de ferro. O grau de pátina que apresenta, 

permite classificá-lo como a última figura, deste suporte, a ser gravada.  

Observações idênticas puderam ser feitas para discos patentes em 

rochas de Fratel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

▼ Rocha FIC 55. Pormenor. 
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TABELAS 
 
 

 
 
 
 

 1 121 161 16E 16H 38 39 53A 54 55 total 
antropomorfos esquemáticos 1 2 - - - - - - - - 3 
podomorfos - - - - - 1 - - 1 - 2 
veado - - - - - - 1 - - - 1 
pectiforme - - - - 1 - - - - - 1 
báculo - 1 - - - - - - - - 1 
espada - - - 1 - - - - - - 1 
esteliforme 1 - - - - - - - - - 1 
soliforme - 1 - - - - - - - - 1 
linhas rectas - - - - - - 1 7 2 - 10 
linhas curvas - - - - - - - 4 2 - 6 
barra - - - - - - - - 1 - 1 
triângulo - - - - - - - - 1 - 1 
trapézio - 1 - - - - - - - - 1 
círculos 4 1 - - - 8 2 - 11 1 27 
dois círc. concêntricos 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
círc. c/ cov. central - - - - - - 1 - - - 1 
círc. c/ p. central - - - - - 1 1 - - - 2 
disco - - - - - - - - - 1 1 
ovais 5 - - - - 5 - - 6 - 16 
espiral - - 1 - - - - - - - 1 
manchas 3 2 1 1 - 6 3 4 7 3 30 
Total 15 7 2 2 1 21 10 15 32 5 111 

Síntese iconográfica das rochas de Ficalho. 
 
Ficalho – Relações estratigráficas verticais (3). 

 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
       FIC 38.17   FIC 38.18                          
                                    
       FIC 54.4   FIC 54.5                          
       FIC 54.6   FIC 54.5                          
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▲ Fratel. Vista de nascente (1974). ▲ Fratel. Vista de poente (1973). 

▲ Fratel. Vista de nascente da zona central 
(1973). 

▲ Fratel. J. P. Monteiro, M. V. Gomes, E. 
Anati e E. da C. Serrão (Abril de 1974) (Foto 
F. S. Lemos). 
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A estação arqueológica de Fratel, a primeira do complexo de arte rupestre 

do Vale do Tejo a ser identificada, localiza-se em extenso caos de blocos 

de xisto-grauváquico da margem direita daquele rio, ao longo de cerca de 

2 km, entre local situado a 2 km a jusante das Portas de Ródão, perto da 

confluência da ribeira de Gonçalo Magno, e zona um pouco a sul do 

ponto onde se encontra a estação de caminhos-de-ferro de Fratel, 

pertencente à linha da Beira Baixa. 

O grande rio peninsular corre, no sector mencionado, 

principalmente no sentido nordeste-sudoeste e depois na direcção sul. 

Tendo em vista uma mais fácil localização das três centenas de 

rochas decoradas deste arqueossítio, durante os trabalhos de campo 

consideraram-se três zonas, indicadas pela foz de três ribeiras. Assim, do 

número 1 ao 100 os painéis decorados integraram a zona Gonçalo Magno 

– Micoca, desta última ao 136, a zona Micoca-Ulmeiros e, por fim, a  
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partir do número indicado e até ao último, a zona a jusante da ribeira dos 

Ulmeiros. 

O local referido pertence à freguesia de Fratel e ao concelho de 

Vila Velha de Ródão. As coordenadas geodésicas, aproximadas, de dois 

pontos extremos da jazida são: 39° 37’ 48” de latitude norte e 7º42’39’’ 

de longitude oeste de Greenwich, a montante, e 39º36’39’’ de latitude 

norte e 7º42’51’’ de longitude a oeste de Greenwich, a jusante. 

Foram estudadas as seguintes 211 superfícies gravadas, sobretudo 

a partir de moldes de látex, mas também de fotografias e diapositivos 

coloridos: 1, 12, 15, 18, 18C, 4, 42, 44C, 6, 7, 7A, 71, 8, 8A, 9A, 9C, 11, 

11A, 112, 13, 13A, 15, 171, 19, 22, 24, 25A, 26, 27A, 291, 292, 32, 32A, 

33, 34, 36, 37, 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 40, 40A, 41, 42, 43, 43A, 

43B, 45, 451, 452, 453, 46, 471, 482, 49, 491, 491B, 491C, 50, 51, 52, 54, 

55, 551, 552, 56, 56E, 57, 61, 64, 66, 66A, 68, 701, 71, 72, 723, 724, 75B, 

77B, 78, 81, 811, 82, 83, 831, 832, 84, 85, 85A, 86, 89, 90, 902, 911, 92, 
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94, 95, 95B, 96A, 961, 101, 101A, 102, 102A, 103, 1041, 106, 107, 111, 

1111, 112, 1121, 1122, 1125, 113, 1131, 1132, 1133A, 1133C, 1134, 1135, 

114, 116, 117, 120, 121, 122, 1222, 1224, 1225, 1226, 126A, 127, 128, 

129, 129A, 129B, 1291, 1291D, 129E, 130, 131A, 131B, 132, 133A, 

133C, 134, 135, 1351, 136, 1361, 137, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 

150A, 150B, 151, 153, 154, 155, 1551A, 156, 162A, 162C, 163, 164, 

165, 166, 167, 169, 170,174, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 187, 188, 

189, 190, 1921, 1922, 1923, 195, 196, 197, 198, 200, 2001, 2002, 200A, 

203, 2031, 2032, 210, 211A, 211B, 214, 215, 216. 

O código utilizado na marcação da informação recolhida 

circunscreve-se à inicial do topónimo da freguesia a que pertence o 

arqueossítio (F). 

 

 

 

  

▼ Fratel (Setembro de 1974).  
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FRATEL 1 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, com contorno de forma estelar e 

voltada para nascente, atravessada por algumas fissuras e ao centro da 

extremidade distal da qual se observa a figura abaixo descrita. Mede 

0,250 m de altura e 0,200 m de largura, na zona mesial. 

Catálogo. 
F 1.1 – Antropomorfo. Figuração com cabeça subcircular, na qual 

se observam o nariz, longo, pequenos olhos circulares e as sobrancelhas 
rectas, perpendiculares ao nariz. O corpo é bitriangular, mostra ambos 
braços, dobrados em V e sobreerguidos, com as mãos voltadas para cima. 
As pernas encontram-se cruzadas, em forma de X. À cintura ostenta 
espada, quase horizontal, de que se reconhecem bem a lâmina e a 
empunhadura, esta voltada para o lado direito do observador. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias, definindo linhas contínuas, largas e profundas. Foi sobreposto 
por mancha (F 1.2). Mede 0,146 m de altura e 0,130 m de largura, nos 
braços. 

F 1.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Sobrepõe a 
figura anteriormente descrita (F 1.1). Mede 0,180 m de diâmetro. 
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◄ Rocha F 1, vista de nascente. 
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FRATEL 12 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro ovalado, definida 

por fracturas e mostrando algumas fissuras oblíquas. Mede 0,515 m de 

comprimento e 0,290 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 12.1 – Linha curva. Foi gravada com negativos, de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,090 m de comprimento. 

F 12.2 – Ferradura. Encontra-se representada através de picotados 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
larga e contínua. Mede 0,060 m de comprimento. 

F 12.3 – Quadrado. Figurado com negativos de contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas largas e contínuas. 
Mede 0,065 m de lado. 

F 12.4 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Encontra-se 
sobreposta por semicírculo (F 12.6). Mede 0,045 m de comprimento. 

F 12.5 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e apresenta 
negativos de contorno circular ou oval e de dimensões médias. Sobrepõe 
círculo (F 12.6). Mede 0,040 m por 0,020 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,012 m de profundidade. 

F 12.6 – Círculo. Esboço, figurado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Foi 
sobreposto por covinha (F 12.5). Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 12.7 – Semicírculo. Apresenta negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Envolve 
covinha (F 12.8) e foi sobreposto por círculo (F 12.13). Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

F 12.8 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi figurada 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,045 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,012 m de profundidade. 

F 12.9 – Linha curva. Foi representada com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Encontra-se 
sobreposta por três covinhas (F 12.5, F 12.10 e F 12.11). Mede 0,110 m de 
comprimento. 

F 12.10 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Sobrepõe linha (F 12.8). Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 12.11 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi figurada através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Sobrepõe linha (F 12.9). Mede 0,020 m de diâmetro e 
0,008 m de profundidade. 

F 12.12 – Quadrado. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede 0,065 m de 
lado. 

F 12.13 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, constituindo 
linha quase contínua, mas de largura irregular. Sobrepõe semicírculo      
(F 12.7). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 12.14 – Círculo contendo ponto central. Possui negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda, tal como pequena mancha subcircular ao 
centro. De um sector do círculo arrancam três linhas onduladas, uma das 
quais amputada, devido a fractura do bordo do suporte (F 12.15, F 12.16, 
F 12.17). Mede 0,085 m de diâmetro. 

F 12.15 – Linha ondulada. Oferece cinco curvas e negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,170 m de comprimento. 

F 12.16 – Linha ondulada. Mostra oito curvas e negativos, de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias e contínuos. Mede 
0,185 m de comprimento. 

F 12.17 – Linha ondulada. Amputada devido a fractura do 
suporte, conserva-se, apenas, pequeno sector, gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,065 m de comprimento. 
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F 12.18 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval, possuindo 
dimensões médias. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

F 12.19 – Oval. Encontra-se figurada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga 
e contínua. Mede 0,085 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 12.20 – Círculos geminados. Foram gravados com picotados de 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, formando 
linhas contínuas, largas e profundas. Medem 0,055 m e 0,075 m, de 
diâmetro.  

Comentário. Junto ao bordo do lado direito do observador 

reconhece-se círculo contendo ponto central, mostrando três linhas 

onduladas, adossadas à sua base, duas delas melhor visíveis. 

Este tema, com muito possíveis conotações solares, encontra 

paralelo em menir do cromeleque dos Almendres, em pinturas 

esquemáticas de abrigos do Sudeste da Península Ibérica e na decoração 

simbólica de alguns artefactos, podendo ser atribuído ao Neolítico Final 

ou ao Calcolítico, correspondendo ao período IV ou meridional da 

evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo. 

Os dois círculos geminados constituem iconografia que se repete, 

com alguma frequência, na arte tagana. 

Os círculos, os quadrados, a ferradura e as covinhas devem 

pertencer ao período terminal da arte do Tejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 P IV P VI P ? total 
círculos - 2 - 2 

semicírculo - - 1 1 

oval - 1 - 1 

quadrados - 2 - 2 

círculo cont. ponto central 1 - - 1 

círculos geminados - 1 - 1 

linhas curvas - - 3 3 

linhas onduladas 2 - 1 3 

ferradura - 1 - 1 

covinhas - 5 - 5 

Total 3 12 5 20 

Síntese iconográfica da rocha 12 de Fratel. 
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FRATEL 15 
 

Suporte. Bloco móvel, mostrando superfície trapezoidal oblíqua 

(28º), onde se observa, ao centro, a figura abaixo descrita. Mede 0,500 m 

de comprimento e 0,350 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 15.1 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo de forma oval 

achatada e segmento central longo, ou em forma de phi (φ). Foi gravado 
através de picotados, com negativos de contorno circular ou oval, de 
grandes dimensões, constituindo linhas largas, profundas e contínuas, 
regularizadas por abrasão. Mede 0,300 m de altura e 0,215 m de largura 
máxima. 

 
 
 

 
 

 
 

  
▲ Rocha F 15. 
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FRATEL 18A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro rectangular, 

definida por fracturas e mostrando fissuras transversais. Mede 0,335 m 

de comprimento e 0,160 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 18A.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias. Mede 0,120 m de diâmetro.  
F 18A.2 – Linha curva. Mostra negativos, de contorno circular ou 

oval, com dimensões médias e em parte descontínuos. Mede 0,080 m de 
comprimento. 

F 18A.3 – Linha curva. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede     
0,130 m de comprimento. 

F 18A.4 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

FRATEL 18C 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro poligonal, 

definida por fracturas profundas e atravessada por numerosas fissuras 

longitudinais. Mede 0,665 m de comprimento e 0,280 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 18C.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 

circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

F 18C.2 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha algo descontínua. Mede 
0,055 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 18C.3 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 18C.4 – Triângulo. Oferece picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, algo descontínuos. Mede 0,060 m de largura 
na base e 0,080 m de altura. 

F 18C.5 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,090 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 18C.6 – Linha curva. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, algo descontínuos. Mede 0,100 m 
de comprimento. 

F 18C.7 – Oval. Esboço, elaborado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,060 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 18C.8 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 
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FRATEL 4 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (18º), com perímetro 

trapezoidal, definida por fracturas e contendo fissuras longitudinais. 

Encontra-se voltada para montante. Mede 0,430 m de comprimento e 

0,200 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 4.1 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou 

oval, com dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 4.2 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 4.3 – Colubrídeo. Mostra quatro curvas e negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, mas 
constituindo linha algo descontínua. Mede 0,150 m de comprimento. 
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FRATEL 42 
 

Suporte. Sector de superfície oblíqua, com contorno trapezoidal, 

contendo profunda fractura, tal como numerosas fissuras, também 

oblíquas. Mede 0,500 m de comprimento e 0,350 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo. 
F 42.1 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 

obtida a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 42.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, apresentando 
contorno oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

F 42.3 – Linha curva. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe esboço de círculo      
(F 42.4) e raspagem (F 42.5). Mede 0,375 m de comprimento. 

F 42.4 – Círculo. Esboço, formado por picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, mas descontínuos. Foi 
sobreposto por linha curva (F 42.3). Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 42.5 – Raspagem. Conjunto de incisões filiformes, sub-paralelas 
e quase verticais. Foi sobreposta por linha (F 42.3) e por figura 
zoomórfica (F 42.6). Ocupa área medindo 0,400 m de comprimento e 
0,280 m de largura máxima. 

F 42.6 – Veado. Foi representado de pé, voltado para o lado 
esquerdo do observador, com a cabeça e o corpo de perfil, mas tanto a 
armação como os membros estão em perspectiva. A cabeça encontra-se 
dirigida para o solo, o que é raro em figurações congéneres do Vale do 
Tejo. A armação é quase circular e como que vista de frente. O contorno 
da cabeça é afilado e mostra pescoço longo. O corpo oferece forma 
ovalada, muito achatada, mostrando, a meio, a linha da vida. Os 
membros dianteiros, lineares, são perpendiculares ao corpo, tal como 
apenas um dos traseiros. A cauda, curta, encontra-se representada. Foi 

gravado a partir de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, embora os quartos traseiros tenham sido 
regravados (F 42.8). Sobrepõe raspagem (F 42.5). Mede 0,380 m de 
comprimento e 0,130 m de altura máxima, nos quartos traseiros. 

F 42.7 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias a grandes dimensões. Sobrepõe 
raspagem (F 42.5). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 42.8 – Ângulo. Duas linhas dispostas em forma de V invertido. 
Foram gravadas com levantamentos, de contorno oval, de médias e 
grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. 
Sobrepõe os membros ulteriores de cervídeo (F 42.6) e raspagem (F 42.5). 
Mede 0,125 m de comprimento. 
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Comentário. Apesar do reduzido número de imagens 

proporcionado por esta rocha, ela contém interessante estratigrafia que 

indica longa diacronia. Assim, oferece conjunto de gravuras filiformes, 

que denominámos raspagem, constituindo rara manifestação iconográfica 

no Vale do Tejo e que podemos atribuir ao Paleolítico Superior. Mais 

tarde, durante tempos epipaleolíticos, foi gravado o veado, de estilo 

estilizado estático, mostrando a linha da vida e bela armação, quase vista 

de frente. 

Corresponde à terceira etapa iconográfica a gravação do esboço 

de oval e, por fim, durante o entardecer do ciclo artístico tagano, foram 

figurados a linha e as duas manchas de picotados, com grandes 

dimensões, sobrepondo figuras precedentes, momento em que também 

foram regravadas tanto as pernas do cervídeo como a sua cauda. É 

possível que a covinha pertença a este mesmo grande momento de 

produção iconográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F 42.8   F 42.3   P VI-B 
 

 

 

 

    F 42.4   P VI-A 
 

 

 

 

  F 42.6     P II 
 

 

 

 

  F 42.5     P 0 
 

 

Síntese estratigráfica da rocha 42 de Fratel. 

 
  

◄ Rocha F 42. 
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FRATEL 44C 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (10º), oferecendo perímetro 

trapezoidal, definida por fracturas e contendo fissuras longitudinais. 

Mede 0,230 m de comprimento e 0,142 m de largura. 

Catálogo. 
F 44C.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e quase 
contínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 44C.2 – Círculo. Encontra-se figurado através de negativos, 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo 
linha larga e contínua, parcialmente amputada devido a fractura do bordo 
do suporte. Mede 0,085 m de diâmetro. 

Comentário. Os dois círculos descritos, oferecendo o mesmo 

tipo de variante técnica e de pátina, podem encontrar-se associados e 

formarem motivo oculado, bem integrado nas dimensões do suporte. 

 
 

 
 

 

FRATEL 6 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno rectangular, 

muito alongado, definida por profundas fracturas. Apresenta densa rede 

de fissuras. Mede 0,660 m de comprimento e 0,155 m de largura 

máxima, na área mesial. Conserva-se no Museu de Francisco Tavares 

Proença Júnior, de Castelo Branco. 

Catálogo. 
F 6.1 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, apresentando 

contorno oval e de grandes dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 
F 6.2 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno oval e de 

grandes dimensões. Mede 0,100 m de comprimento e 0,040 m de largura. 
F 6.3 – Antropomorfo. Representação semi-naturalista, com 

cabeça circular, corpo triangular, braços caídos ao longo do corpo e 
pernas abertas, em forma de V invertido. Parece encontrar-se voltado 
para o lado direito do observador, apresentando perspectiva. Foi figurado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
pequenas e médias, constituindo linhas contínuas, preenchendo o interior 
da cabeça e do corpo. Em torno da cabeça observam-se alguns picotados 
dispersos. Mede 0,140 m de altura e 0,050 m de largura, nos braços. 
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FRATEL 7 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (12º), com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas, mostrando numerosas fissuras transversais e 

estalamentos da superfície. Mede 0,685 m de comprimento e 0,520 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 7.1 – Círculo. Oferece grandes dimensões e foi gravado com 

negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
formando linha larga, profunda e contínua, interrompida devido a 
fracturas do bordo do suporte. Mede 0,400 m de diâmetro. 

F 7.2 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 7.3 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
figurada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 7.4 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
representada através de negativos, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

F 7.5 – Mancha. Conjunto de negativos, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de pequenas a grandes 
dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 7.6 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,060 m de 
comprimento. 

F 7.7 – Colubrídeo. Esboço mostrando três curvas, executado 
com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha só parcialmente contínua. Mede 0,200 m de 
comprimento. 

► Rocha F 6. 
Antropomorfo. 
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F 7.8 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua, 
interrompida devido a fractura do suporte. Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 7.9 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, com dimensões 
médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 7.10 – Círculos geminados. Foram gravados com picotados, de 
contorno circular ou oval, com pequenas a médias dimensões, formando 
linhas contínuas. Encontram-se sobrepostos por círculo (F7.10). Cada um 
dos círculos mede 0,030 m de diâmetro. 

F 7.11 – Círculo. Figurado a partir de picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, mostra linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe conjunto formado por dois círculos geminados         
(F 7.9). Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 7.12 – Quadrado. Encontra-se representado com levantamentos, 
de contorno circular ou oval e de médias dimensões, formando linhas 
contínuas, largas e profundas. Mede 0,065 m de lado. 

F 7.13 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,060 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 7.14 – Mancha. Núcleo de picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 7.15 – Linha recta. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,120 m de comprimento. 

F 7.16 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
representada através de levantamentos, mostrando contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,020 m por 0,010 m, segundo dois 
eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

Comentário. É possível que o círculo de grandes dimensões 

represente escutiforme, correspondendo a gravação tardia, talvez 

contemporânea do círculo que sobrepõe dois círculos geminados (período 

dos círculos e linhas). 

A técnica de gravação e o grau de pátina sugerem que o esboço 

de colubrídeo seja a imagem mais antiga este suporte. 
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FRATEL 7A 
 

Suporte. Sector de rocha sub-horizontal, com forma trapezoidal, 

definido por fracturas e atravessado por fissuras diversas. Mede 0,675 m 

de comprimento e 0,480 m de largura, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 7A.1 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta forma de phi 

(φ), com corpo rectangular e barra central que o ultrapassa. Foi gravado a 
partir de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha contínua e profunda. Sobrepõe pequena 
espiral (F 7A.5). Mede 0,075 m de altura e 0,075 m de largura. 

F 7A.2 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, mas constituindo linha algo 
descontínua, interrompida devido a fractura do suporte. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

F 7A.3 – Linha recta. É constituída por picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

F 7A.4 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 7A.5 – Espiral. Com pouco mais que uma volta sinistrorsa, 
apresenta negativos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, enformando linha contínua. Foi sobreposta por antropomorfo 
esquemático (F 7A.1). Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 7A.6 – Mancha. Grupo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,120 m 
de diâmetro. 

F 7A.7 – Trapézio. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões constituindo linhas algo descontínuas. 
Mede 0,095 m de comprimento e 0,070 m de altura. 

F 7A.8 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Contém mancha (F 7A.9), ferradura              

(F 7A.10) e duas covinhas (F 7A.11 e F 7A.12). Mede 0,410 m por  
0,350 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 7A.9 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,180 m 
de diâmetro. 

F 7A.10 – Ferradura. Foi representada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,150 m de comprimento. 

F 7A.11 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de levantamentos, de contorno circular ou oval, de 
médias e grandes dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 7A.12 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
figurada a partir de picotados, com contorno circular ou oval e de grandes 
dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

Comentário. A pequena espiral parece ser a figura mais antiga 

deste suporte, à qual se associaram dois círculos, um de cada lado, 

embora o do lado direito do observador tenha aspecto trapezoidal. Mais 

tarde, associou-se à espiral o pequeno antropomorfo em forma de phi, 

que a sobrepõe. 

A grande oval contendo a ferradura e as duas pequenas covinhas 

recorda iconografia da gravura da rocha 253 de São Simão, classificada 

como provável escutiforme. 
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  ▲ Rocha F 7A. 

20 



   

FRATEL 71 
 

Suporte. Rocha horizontal (2º), com perímetro poligonal 

alongado, orientada no sentido nascente-poente, definida por fracturas 

profundas, que também a atravessam ao centro e mostrando densa rede 

de fissuras. Mede 1,080 m de comprimento e 0,410 m de largura 

máxima, na zona mesial. 

Catálogo. 
F 71.1 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Ocupa área medindo 0,200 m de 
comprimento e 0,100 m de largura. 

F 71.2 – Fusiforme. Foi gravado por abrasão e oferece secção em 
forma de U. Mede 0,040 m de comprimento. 

F 71.3 – Fusiforme. Foi gravado por abrasão, é paralelo ao 
anteriormente descrito (F 71.2) e apresenta secção em forma de U. Mede 
0,050 m de comprimento. 

F 71.4 – Fusiforme. Gravado por abrasão, tem secção em forma 
de U. Mede 0,050 m de comprimento. 

F 71.5 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,005 m de profundidade. 

F 71.6 – Círculo. Trata-se de esboço, figurado através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,070 m de diâmetro. 

F 71.7 – Triângulo. Mostra levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, constituindo linha, quase contínua, mas de 
bordos irregulares. Mede 0,080 m de largura na base e 0,115 m de altura. 

F 71.8 – Barra. Foi figurada a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,040 m de comprimento. 

F 71.9 – Oval. Com grandes dimensões, foi gravada através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, constituindo linha larga, profunda e contínua, apenas 

interrompida devido a fracturas dos bordos do suporte. Sobrepõe mancha 
(F 71.10) e esboço de círculo (F 71.12). Mede 0,410 m por 0,330 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 71.10 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos denso, 
mostrando contorno circular ou oval, de dimensões médias. Encontra-se 
sobreposta por grande figura oval (F 71.9) e sobrepõe esboço de círculo 
(F 71.11). Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 71.11 – Círculo. Trata-se de esboço, executado com picotados 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Encontra-se 
sobreposto por grande figura oval (F 71.9) e por mancha (F 71.10). Mede 
0,120 m de diâmetro. 

F 71.12 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, com dimensões 
médias. Mede 0,065 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,010 m de profundidade. 

Comentário. Merece referência a grande figura oval, talvez 

escutiforme ou idoliforme, à qual se deve associar a covinha com 

contorno oval alongado. 

Importa relevar a presença dos três fusiformes, os também 

chamados traços capsenses, pouco comuns na arte tagana. 
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FRATEL 8 
 

Suporte – Conjunto de nove pequenas superfícies sub-

horizontais (12º), definidas por profundas fracturas. Ocupam área 

medindo 1,625 m de comprimento e 0,60 m de largura máxima. 

Catálogo 
F 8.1 – Círculo. Foi figurado com negativos de contorno circular 

ou oval, com dimensões médias e constituindo linha descontinua. Mede 
0,025 m de diâmetro. 

F 8.2 – Soliforme. Oferece corpo de forma subcircular e onze 
raios, de comprimentos algo distintos. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas 
contínuas. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 8.3 – Soliforme. Mostra corpo de forma subcircular e onze 
raios, de comprimento algo distinto. Foi representado através de 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas. Parece associar-se à figura anteriormente 
descrita. Mede 0,140 m de diâmetro.  

F 8.4 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 8.5 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 8.6 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 8.7 – Linha recta. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, quase contínuos. Mede    
0,075 m de comprimento. 

F 8.8 – Linha recta. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,040 m de comprimento. 

F 8.9 – Oval. Apresenta negativos, de contorno circular ou oval e 
de médias dimensões, que enformam linha algo descontínua. Mede  
0,075 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 8.10 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 8.11 – Semicírculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,030 m de diâmetro. 

F 8.12 – Triângulo. Encontra-se figurado através de negativos, 
com contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
altura e 0,030 m de largura, na base. 

F 8.13 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga mas descontínua. 
Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 8.14 – Colubrídeo (?). Esboço, apresenta três curvas largas e foi 
figurado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,100 m de comprimento. 

F 8.15 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Ocupa espaço que mede 0,130 m de 
comprimento e 0,040 m de largura máxima. 

F 8.16 – Linha quebrada. Oferece dois ângulos e encontra-se 
gravada com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
pequenas a médias, algo descontínuos. Mede 0,160 m de comprimento. 

F 8.17 – Serpentiforme. Esboço, mostra três curvas, tendo sido 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões e descontínuos. Mede 0,085 m de comprimento. 

F 8.18 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval e de 
dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 8.19 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 8.20 – Zoomorfo. Amputado da metade dianteira, encontra-se 
figurado de pé e voltado para o lado direito do observador. O corpo, em 
contorno, apresenta forma oval e os membros traseiros, lineares, são 
quase paralelos e oblíquos em relação ao corpo. Foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
constituindo linhas quase contínuas. Mede, actualmente, 0,080 m de 
comprimento e 0,040 m de altura, nos quartos traseiros. 

F 8.21 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 
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F 8.22 – Barra. Oferece picotados, de contorno circular ou oval, 
com médias dimensões, formando linha contínua. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

F 8.23 – Linha recta. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,040 m 
de comprimento. 

F 8.24 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, com dimensões 
médias. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 8.25 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões pequenas a médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 8.26 – Oval. Amputada parcialmente, devido a fractura do 
bordo do suporte, possui negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha contínua. Sobrepõe esboço de oval 
(F8.27). Mede, actualmente 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 8.27 – Oval. Trata-se de esboço, formado por negativos com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. 
Encontra-se sobreposta por oval (F 8.26). Mede 0,080 m por 0,055 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 8.28 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de comprimento e 0,025 m 
de largura máxima. 

F 8.29 – Caprino. Foi representado de pé, voltado para o lado 
direito do observador. A cabeça com perfil triangular, mas curta, assenta 
em pescoço elegante. Sobre aquela desenvolve-se armação longa, em 
perspectiva semi-torcida. O corpo, incompleto dado faltar-lhe os quartos 
traseiros, apresenta a linha cérvico-dorsal ligeiramente convexa e a 
ventral algo côncava. Foi apenas figurado um dos membros dianteiros, 
recto e dirigido para diante. Tanto a cabeça, como o pescoço e o corpo, 
encontram-se preenchidos por picotados, mais densos na parte dianteira 
do corpo, ajudando a oferecer a sensação de que o animal sai da fractura 
que delimita o bordo da rocha. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, apenas contínuos na armação e 



   

no membro anterior. Mede 0,135 m de comprimento e 0,150 m de altura 
máxima, na cabeça. 

F 8.30 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
negativos de contorno circular ou oval, com pequenas e médias 
dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 8.31 – Quadrado. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linhas 
descontínuas e algo difusas. Mede 0,060 m de lado. 

F 8.32 – Disco. Oferece levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com médias dimensões e preenchendo toda a figura. Mede 0,020 m 
de diâmetro. 

F 8.33 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 8.34 – Oval. Trata-se de esboço, executado com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 
0,090 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. É muito interessante a figura de caprino (F 8.29), 

sem quartos traseiros e que parece surgir da fractura que define o bordo 

do suporte, aspecto que, embora raro, ocorre em mais algumas 

representações zoomórficas do Vale do Tejo, tanto subnaturalistas, como 

estilizado estáticas ou estilizado dinâmicas, grupo que esta deve integrar. 

O par de soliformes (F 8.2; F 8.5) constitui associação recorrente 

que devemos atribuir ao Calcolítico (período meridional), dados os 

muitos paralelos encontrados nas decorações de diferentes peças de 

cerâmica ou em outros artefactos daquela Idade. 

A possível associação de círculo a colubrídeo (F 8.13; F 8.14) é 

também conhecida em outras rochas do Vale do Tejo, podendo integrar o 

período VI da sua evolução crono-estilística. 

 

 

 

 P III P IV P V P VI P ? total 

caprino 1 - - - - 1 
zoomorfo ind. 1 - - - - 1 
colubrídeo - - - 1 - 1 
soliformes - 2 - - - 2 
serpentiforme - 1 - - - 1 
linhas rectas - - - - 4 4 
linha quebrada - - - - 1 1 
círculos - 1 - 2 - 3 
ovais - - 1 3 - 4 
disco - 1 - - - 1 
quadrado - - - 1 - 1 
covinhas - - - 2 - 2 
manchas - - - - 8 8 
triângulo - - - - 1 1 
semicírculos - - - 2 - 2 
barra - - - - 1 1 
Total 2 5 1 11 15 34 

Síntese iconográfica da rocha 8 de Fratel. 
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FRATEL 8A 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro triangular, 

definido por fracturas, mostrando fissuras e estalamentos. Mede 0,450 m 

de comprimento e 0,315 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 8A.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

F 8A.2 – Mancha. Núcleo de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,120 m de diâmetro. 
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FRATEL 9A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (18º), com contorno de forma 

poligonal, de cor vermelha acastanhada ou arroxeada, delimitada por 

fracturas e atravessada por fissuras, tal como por veios de quartzo, de cor 

branca. Mede 0,700 m de comprimento e 0,450 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 9A.1 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 

oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,095 m de diâmetro. 

F 9A.2 – Semicírculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 9A.3 – Círculo contendo ponto central. Apresenta levan-
tamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 

constituindo linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe esboço de círculo 
(F 9A.4). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 9A.4 – Círculo. Esboço, possuindo negativos com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Foi sobreposto por 
círculo contendo ponto central (F 9A.3). Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 9A.5 – Oval. Pouco mais que um esboço, mostra picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
formando linha quase contínua. Foi sobreposta por escutiforme (F 9A.6). 
Mede 0,060 m por 0,0300 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 9A.6 – Escutiforme. Oferece perímetro de forma subcircular 
apresentando três apêndices em um dos lados, constituindo franja basal. 
Foi gravado a partir de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de 
grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe oval (F 9A.5). Mede 0,260 m de diâmetro e as três franjas têm 
0,025 m de comprimento. 

F 9A.7 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,065 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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▲ Rocha F 9A. 
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FRATEL 9C 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal com contorno poligonal, 

delimitada por profundas fracturas e atravessada por fissuras transversais. 

Mede 0,850 m de comprimento e 0,370 m de largura máxima, em uma 

das extremidades. 

Catálogo. 
F 9C.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

F 9C.2 – Círculo. Parcialmente em esboço, apresenta levanta-
mentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Foi 
sobreposto por círculo (F 9C.4). Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 9C.3 – Machado. Apresenta lâmina com perfil trapezoidal, 
ligada a cabo comprido e arqueado. Foi gravado com negativos 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas. Mede 0,070 m de altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 9C.4 – Círculo. Mostra picotados, de contorno circular ou oval, 
com pequenas dimensões, constituindo linha contínua e larga, embora de 
bordos irregulares. Sobrepõe esboço de círculo (F 9C.2). Mede 0,055 m 
de diâmetro. 

F 9C.5 – Veado. Encontra-se de pé, dirigido para o lado direito do 
observador e mostra a cabeça e o corpo de perfil, enquanto a armação e 
ambos pares de membros foram figurados em perspectiva. A cabeça, 
exageradamente grande, oferece forma triangular, assenta em pescoço 
curto e largo, ostentando armação com duas hastes ramificadas. O corpo, 
totalmente preenchido por picotados, apresenta forma oval alongada e 
ambos pares de membros são oblíquos em relação ao eixo do corpo. 
Mostra a cauda, curta, e o sexo, o que é muito raro nos zoomorfos da arte 
do Vale do Tejo. Foi gravado com negativos possuindo contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linhas contínuas e 
manchas densas. Encontra-se muito patinado. Mede 0,130 m de 
comprimento e 0,085 m de altura, na cabeça. 

F 9C.6 – Triângulo. Preenchido por picotados, de contorno 
circular ou oval, com pequenas e médias dimensões. Mede 0,055 m de 
altura e 0,040 m de largura, na base. 
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F 9C.7 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

F 9C.8 – Círculo. Esboço gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Foi 
sobreposto por círculo (F 9C.9). Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 9C.9 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe esboço de círculo (F 9C.8) e oval (F 9C.10). Mede 
0,160 m de diâmetro. 

F 9C.10 – Oval. Possuí picotados, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões. Foi sobreposta por círculo (F 9C.9). Mede 0,150 m 
por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 9C.11 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,035 m de diâmetro. 
F 9C.12 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

Comentário. As gravuras acima descritas apresentam três graus 

de pátina muito distintos. A figura mais desgastada e, portanto, mais 

antiga, é a que corresponde a veado macho. São bem menos patinados 

um círculo e uma oval, enquanto o círculo maior (F 9C.9) é o mais 

recente, com negativos mais frescos, sobrepondo-se a pequeno círculo e a 

oval. 

O pequeno machado mostra pátina com menor grau que o 

cervídeo e semelhante à da oval. 

 
  

  

▼ Rocha F 9C. 
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FRATEL 11 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (8º), possuindo perímetro 

poligonal, delimitada por fracturas, contendo fissuras oblíquas e 

longitudinais. Mede 1,610 m de comprimento e 0,510 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 11.1. – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,055 m de 
diâmetro. 

F 11.2 – Círculo. Foi gravado com negativos, de contorno circular 
ou oval e de dimensões médias a grandes, embora descontínuos. 
Encontra-se sobreposto por semicírculo (F 11.3). Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 11.3 – Semicírculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha algo difusa e descontínua. 
Sobrepõe círculo (F 11.2). Mede 0,060m de diâmetro. 

F 11.4 – Barra. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

F 11.5 – Báculo. Mostra os volumes mesial e distal encurvados, 
voltados para o lado esquerdo do observador e o volume proximal recto, 
ou seja, em forma de ponto de interrogação. Foi gravado com negativos 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
quase contínua. Mede 0,190 m de altura. 

F 11.6 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 11.7 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Ocupa área medindo 0,150 m de 
comprimento e 0,035 m de largura. 

F 11.8 – Bucrânio. Oferece armação em forma de U e corpo 
rectilíneo. Foi figurado através de levantamentos, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas largas e quase 
contínuas. Encontra-se associado a linha, descrevendo ângulo recto, com 
um sector perpendicular ao corpo e o outro paralelo (F 11.9). Mede  
0,095 m de altura. 

F 11.9 – Linha quebrada. Descreve ângulo recto e foi 
representada a partir de picotados, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias, formando linha contínua. Associa-se ao bucrânio 
acima descrito (F 11.8). Mede 0,040 m de comprimento e 0,040 m de 
altura. 

F 11.10 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça circular, 
parcialmente desaparecida, corpo rectilíneo e sexo na continuação 
daquele. Os braços arrancam abaixo da cabeça, conservando-se apenas 
um deles, algo arqueado, devido a fractura do bordo do suporte. As 
pernas mostram forma semicircular. A meio do tronco observa-se o que 
parece ser representação de alabarda, com lâmina triangular alongada e 
comprido cabo recto. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linhas quase sempre 
contínuas, largas e profundas. Mede 0,250 m de altura e 0,150 m de 
largura, nas pernas. 

F 11.11- Semicírculo. Apresenta  negativos, de contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, formando linha quase contínua. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

F 11.12 – Bucrânio. Apresenta armação em forma de U e corpo 
rectilíneo. Mostra negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas contínuas. Mede 0,075 m de 
comprimento. 

F 11.13 – Pectiforme. Representação zoomórfica, mostrando 
corpo rectilíneo, embora com as extremidades algo encurvadas, e quatro 
membros, igualmente rectilíneos e perpendiculares àquele. Foi gravado 
com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Encontra-se sobreposto 
por pequena linha (F 11.14). Mede 0,075 m de comprimento e 0,075 m 
de altura. 

F 11.14 – Linha curva. Foi gravada com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha algo descontínua.  
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Sobrepõe uma das extremidades do dorso de zoomorfo pectiforme         
(F 11.13) e liga-o a bucrânio (F 11.12). Mede 0,035 m de comprimento. 

F 11.15 – Oval. Representada através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, mostra linha quase contínua. 
Mede 0,075 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 11.16 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede     
0,060 m de comprimento. 

F 11.17 – Oval. Mostra picotados com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, enformando linha algo descontínua. Mede 0,045 m 
por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 11.18 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
figurada através de picotados com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,040 m por 0,025 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,018 m de profundidade. 

Comentário. A maioria das figuras recenseadas nesta superfície 

devem incluir-se no período IV, ou meridional, da evolução crono-

estilística da arte do Vale do Tejo. De facto, trata-se de representações 

esquemáticas, tanto de antropomorfo, com forma afim de outros 

conhecidos no mesmo complexo artístico, e de zoomorfos, um dos quais 

de espécie indeterminada, e de dois bucrânios, figurando, por certo, 

bovídeos domésticos. 

A um dos bucrânios assinalados associa-se linha que bem poderia 

figurar bucrânio inacabado, mas unido ao primeiro através de linha, 

conforme se conhece em outros complexos artísticos europeus, onde tais 

imagens são comuns (Monte Bego ou Valcamónica). Também no 

santuário exterior do Escoural (Montemor-o-Novo) se identificaram 

bucrânios unidos por linha, na extremidade proximal, o que indica a 

utilização daqueles animais, aos pares e como força de tracção, de carros, 

de trenós ou de arados. Todavia, a linha quebrada que nesta rocha se une 

a bucrânio, poderia ainda figurar arado. 

É possível que ao zoomorfo pectiforme se tenha associado a 

figura oval e a linha recta que se encontram próximas. 



   

Como as figurações de artefactos são muito raras na arte do Vale 

do Tejo, as duas identificadas na rocha que temos vindo a estudar, um 

báculo e uma alabarda, ajudam a conferir-lhe especial importância. 

O báculo apresenta forma pouco comum, embora se aproxime 

muito da representada em uma das faces do menir das Vidigueiras 

(Reguengos de Monsaraz) (Gomes, 1997d), enquanto a alabarda possui 

folha com uma das formas que tais armas oferecem a partir do Neolítico 

Final, quando líticas, ou durante a Idade do Bronze Médio do Sudoeste 

Peninsular, quando metálicas e ali chegadas através da interacção com o 

Mediterrâneo Oriental. Esta constatação permite reafirmar a datação do 

antropomorfo, considerando que ele e a alabarda serão contemporâneos, 

no período IV da arte do Tejo. 

Como é óbvio, a linha que sobrepõe o pectiforme e o une a 

bucrânio é mais tardia que aquelas duas imagens e deve pertencer à fase 

final da produção de gravuras no Vale do Tejo, quando se realizaram 

grandes linhas unindo, sobrepondo ou envolvendo figuras pertencentes 

aos períodos anteriores. 

 P IV-A P V P VI P ? total % 
antropomorfo - 1 - - 1 5,6 
bucrânios 2 - - - 2 11,0 
pectiforme 1 - - - 1 5,6 

báculo 1 - - - 1 5,6 

círculo - - 1 - 1 5,6 
semicírculos - - 1 1 2 11,0 
ovais 1 - - 1 2 11,0 
barra - - - 1 1 5,6 
covinha - - 1 - 1 5,6 
linha quebrada 1 - - - 1 5,6 
linha recta - - 1 - 1 5,6 
linha curva - - - 1 1 5,6 
manchas - - - 3 3 16,6 
Total 6 1 4 7 18 100 
% 33,3 5,6 22,2 38,9 100  

Síntese iconográfica da rocha 11 de Fratel. 

 

 
 

  
  

▲ Rocha F 11. 
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FRATEL 11A 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (8º), com perímetro poligonal, 

definida por fracturas e contendo fissuras oblíquas. Mede 0,380 m de 

comprimento e 0,200 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 11A.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias. Ocupa área medindo 
0,200 m de comprimento e 0,060 m de largura. 

F 11A.2 – Oval. Construída com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. Mede 
0,110 por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

 
 

 
  

 

 FRATEL 112 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (4º), com contorno ovalado, 

definida por fracturas, contendo fissuras e estalamentos. Mede 0,260 m 

de comprimento e 0,205 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 112.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,140 m de diâmetro. 

F 112.2 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 
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FRATEL 13 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (18º), com forma rectangular, 

atravessada por fissuras longitudinais e uma transversal. Mede 0,250 m 

de comprimento e 0,180 m de largura, na área mesial. 

Catálogo. 
F 13.1 – Caprino. Representado de pé e de perfil, voltado para o 

lado direito do observador. Mostra cabeça de contorno triangular, corpo 
com forma oval alongada, oferecendo o interior listrado. Tem apenas um 
dos membros dianteiros, curto e oblíquo em relação ao corpo. Os dois 
membros posteriores são lineares e igualmente oblíquos ao corpo. Foi 
gravado através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas quase contínuas. Mede 0,155 m 
de comprimento e 0,070 m de altura, nos quartos traseiros. 

Comentário. Trata-se de representação estilizada estática, algo 

fruste mas mostrando, no interior do corpo, duas finas linhas que 

recordam os reticulados de zoomorfos mais antigos (subnaturalistas) e a 

linha da vida. 

 
 

 
  

 
 
 
 

FRATEL 13A 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

definido por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede  

0,570 m de comprimento e 0,220 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 13A.1 – Antropomorfo. Esquemático, a cabeça circular 

encontra-se apenas esboçada, mostrando corpo largo, os braços dobrados 
e erguidos ao alto, segurando sobre a cabeça disco. As duas pernas são 
curtas e dispostas em arco. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas 
largas, mas algo difusas. Mede 0,110 m de altura e 0,070 m de largura, 
nos braços. 

F 13A.2 – Disco. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando mancha 
densa. Está suportado pelos braços de antropomorfo (F 13A.1). Mede 
0,060 m de diâmetro. 

F 13A.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 13A.4 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. Encontra-se 
sobreposta por linha (F 13A.4). Mede 0,170 m por 0,120 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 13A.5 – Linha curva. Foi gravada com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe oval          
(F 13A.3). Mede 0,070 m de comprimento. 

F 13A.6 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 13A.7 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro. 
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Comentário. Domina o topo desta superfície a figura 

antropomórfica suportando, com os braços erguidos, disco. Esta 

associação assemelha-se àquela onde antropomorfos seguram soliformes 

pelos raios, como acontece neste mesmo arqueossítio (Fratel, rocha 

126A), ou em Ficalho (rocha 12). 

A curta linha curva, que se associa e sobrepõe a oval, pode 

corresponder a zoomorfização daquela, tal qual acontece em outras 

rochas onde se figuraram animais fantásticos, com característica cauda 

em forma de V invertido, mas mais comuns nas estações rupestres a 

montante das Portas de Ródão. 

 
 
 

 

  
  
▲ Rocha F 13A. 
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FRATEL 15 
 

Suporte. Suporte horizontal (2º), com forma rectangular, 

delimitado por fracturas e atravessado por fissuras longitudinais. Mede 

0,710 m de comprimento e 0,140 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 15.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 

ou oval, com dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede  
0,060 m de diâmetro. 

F15.2 – Círculo. Representado a partir de picotados com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha larga e 
contínua. Encontra-se amputado devido a fractura do bordo do suporte. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 15.3 – Cordiforme. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, que definem linha de contorno contínua e 
preenchem o interior. Mede 0,120 m de altura e 0,075 m de largura 
máxima. 

F 15.4 – Mancha. É constituída por picotados, com contorno oval 
e de grandes dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 15.5 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

F 15.6 – Semicírculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Encontra-se 
sobreposto por báculo (F 15.7). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 15.7 – Báculo. Oferece forma de ponto de interrogação, 
mostrando a extremidade distal ovalada e a proximal algo arqueada. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linha contínua. Sobrepõe a figura anteriormente 
descrita (F 15.6). Mede 0,125 m de altura. 

F 15.8 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval, 
alguns muito alongados, do tipo dos executados com artefactos 
metálicos, de grandes dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Conhecem-se, em outras superfícies do Vale do 

Tejo, imagens cordiformes, preenchidas ou não por picotados, podendo 

corresponder a artefactos encontrados em contextos funerários tardo-

neolíticos e calcolíticos, do Alto Alentejo e Estremadura. 

O báculo, com forma de ponto de interrogação, surge em outras 
rochas decoradas do Vale do Tejo. 
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FRATEL 171 
 

Suporte. Superfície oblíqua (55º), com perímetro poligonal, 

alongado, definido por fracturas e mostrando fissuras transversais. Mede 

0,400 m de comprimento e 0,195 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 171.1 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 

oval e de médias dimensões. Foi amputada devido a fractura do bordo do 
suporte. Mede 0,030 m de comprimento e 0,015 m de largura máxima. 

F 171.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,030 m de 
comprimento e 0,020 m de largura. 

F 171.3 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, formando linha larga e contínua, 
interrompida devido a fractura do bordo do suporte. Sobrepõe mancha   
(F 171.4). Mede 0,150 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 171.4 – Mancha. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões. Foi sobreposta por oval (F 171.3) e 
encontra-se amputada, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 
0,090 m de comprimento e 0,050 m de largura. 

F 171.5 – Cervídeo. Trata-se, muito possivelmente, de imagem de 
corça, de pé, voltada para o lado direito do observador e inclinada em 
relação à linha de terra. A cabeça e o corpo foram figurados de perfil, 
enquanto as orelhas e ambos membros estão representados em 
perspectiva. A cabeça, levantada, tem a extremidade do focinho plana, as 
duas orelhas são largas e o pescoço é longo. A linha cérvico-dorsal é 
ondulada e a ventral muito convexa. A cauda é curta e está levantada. Os 
membros dianteiros são lineares, paralelos entre si e ligeiramente 
oblíquos em relação ao corpo. Os membros ulteriores, curtos e dispostos 
em paralelo, apresentam a parte superior encurvada, sugerindo 
movimento, dando a impressão de que o animal executa salto. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 

► Rocha F 15. 
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dimensões, constituindo linhas largas e contínuas e preenchendo o 
interior do corpo. Os membros ulteriores foram sobrepostos por covinha 
(F 171.6). Mede 0,175 m de comprimento e 0,100 m de altura máxima, 
na cabeça. 

F 171.6 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Sobrepõe caprino (F 171.5). Mede 0,020 m de 
diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 19 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (13º), com perímetro 

trapezoidal, definida por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,510 m de comprimento e 0,340 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 19.1 – Linha recta. É formada por negativos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

F 19.2 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 19.3 – Foice. Mostra corpo curvo e cabo recto. Foi representada 
com negativos de contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, formando linha larga e contínua. Mede 0,150 m de 
comprimento. 

F 19.4 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

F 19.5 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se figurado 
obliquamente em relação à linha de terra e mostra corpo de forma 
bitriangular, pequena cabeça subcircular, braços abertos e levantados, à 
altura dos ombros, tal como os membros inferiores. Apresenta negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas e preenchendo o interior do corpo. Mede 0,075 m de altura e 
0,060 m de largura, nos braços. 

F 19.6 – Círculo. Esboço, gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, mas descontínuos. 
Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 19.7 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 
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F 19.8 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

Comentário. A figuração de foice é semelhante a muitas outras 

identificadas no Vale do Tejo, designadamente em São Simão e Cachão 

do Algarve. Deve integrar o período estilizado dinâmico. 

O antropomorfo, atribuível ao período meridional, pode associar-

se às duas covinhas, situadas a cada um dos seus lados. 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

FRATEL 22 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (8º), com contorno trapezoidal, 

alongado, delimitada por fracturas profundas. Encontra-se atravessada 

por fissuras transversais. Mede 1,930 m de comprimento e 0,505 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 22.1 – Idoliforme. Mostra a extremidade distal semicircular, os 

lados oblíquos, um deles representado por fractura, e a base algo 
inclinada. No interior da extremidade distal observam-se covinhas e, a 
meia altura, linha horizontal. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas quase 
contínuas. Mede 0,090 m de altura e 0,110 m de largura máxima. 

F 22.2 – Serpentiforme. É formado por linha ligeiramente 
ondulada, com quatro curvas, terminando em forma triangular. Apresenta 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha quase contínua. Mede 0,190 m de comprimento. 

F 22.3 – Pórtico. Representado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Foi sobreposto por idoliforme (F 22.4). Mede 0,100 m de 
comprimento e 0,065 m de altura. 

F 22.4 – Idoliforme. Mostra base e lados rectos, enquanto a área 
distal oferece contorno semicircular. Foi gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas largas, 
mas nem sempre contínuas. A extremidade distal foi afectada por fissura, 
sobrepõe pórtico (F 22.3), foi sobreposto por outro idoliforme (F 22.40), 
de dimensões algo maiores e integra, no centro, círculo (F 22.5). Mede 
0,160 m de altura e 0,180 m de largura máxima, na base. 

F 22.5 – Círculo. Apresenta negativos de contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. Encontra-
se no centro de idoliforme (F 22.4). Mede 0,080 m de diâmetro. 
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F 22.6 – Semicírculo. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, não formando linha contínua. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 22.7 – Linha recta. Foi gravada com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e quase contínuos. Encontra-se 
ligada a círculo (F 22.8). Mede 0,040 m de comprimento. 

F 22.8 – Círculo. Exibe negativos com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, formando linha descontínua. Foi sobreposto por 
linha (F 22.7). Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 22.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 22.10 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

F 22.11 – Alabarda. Apresenta lâmina triangular, alongada, mas 
ligeiramente encurvada e cabo rectilíneo, com protuberância circular na 
extremidade proximal. Foi gravada com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas e 
preenchendo o interior da lâmina. Sobrepõe semicírculo (F 22.12). Mede 
0,260 m de altura e a lâmina 0,080 m de comprimento por 0,025 m de 
largura, na base. 

F 22.12 – Semicírculo. Possui negativos, de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e descontínuos. Encontra-se sobreposto por 
albarda (F 22.11). Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 22.13 – Serpentiforme. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,170 m de comprimento.  

F 22.14 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro.  

F 22.15 – Covinha. Oferece contorno de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno oval e de dimensões médias. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 22 16 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo oval e 
septo longitudinal, ou forma de phi (φ). Mostra negativos, de contorno 

circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linhas quase 
contínuas. Foi sobreposto por linha (F 22.17). Mede 0,050 m de altura e 
0,070 m de largura. 

F 22.17 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe 
antropomorfo esquemático (F 22.16). Mede 0,075 m de comprimento. 

F 22.18 – Rectângulo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias, formando desde esboço a linha 
larga e contínua. Mede 0,100 m de comprimento e 0,080 m de largura. 

F 22.19 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Encontra-se 
amputada, devido a fractura do suporte. Mede 0,100 m por 0,040 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 22.20 – Linha recta. Esboço, gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,135 m de comprimento. 

F 22.21 – Mancha. Denso núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 22.22 – Semicírculo. Foi definido através de picotados, com 
contorno circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha 
larga e contínua. Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 22.23 – Disco. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando contorno descontínuo e 
preenchendo o interior. Mede 0,065 m de diâmetro. 

F 22.24 – Pórtico. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo esboço e linha 
contínua. Mede 0,075 m de comprimento e 0,070 m de altura. 

F 22.25 – Círculo. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,065 m de 
diâmetro. 

F 22.26 – Linha curva. Oferece negativos com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha tanto larga e contínua 
como estreita. Mede 0,175 m de comprimento. 

F 22.27 – Linha recta. Está representada através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. 
  

41



   

 
 

 
Mede 0,135 m de comprimento. 

F 22.28 – Serpentiforme. Mostra seis curvas e foi gravado com 
picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linha nem sempre contínua. Mede 0,200 m de comprimento. 

F 22.29 – Disco. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo contorno descontínuo, em parte 
correspondendo a esboço, e preenchendo o interior. Foi sobreposto por 
grande linha curva (F 22.41). Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 22.30 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 22.31 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Encontra-se sobreposta por grande linha curva (F 22.41). 
Mede 0,090 m de comprimento. 

F 22.32 – Círculo. Foi figurado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Encontra-se sobreposto por linha recta (F 22.31), por linha 
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curva (F22.41) e por triângulo (F 22.33). Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 22.33 – Triângulo. Apresenta picotados, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, constituindo linha contínua. Foi sobreposto 
por linha curva (F 22.41) e sobrepõe círculo (F 22.32). Mede 0,080 m de 
altura e 0,090 m de largura, na base. 

F 22.34 – Podomorfo. Representação de pegada humana calçada, 
do lado direito, com a linha do calcanhar parcialmente esboçada. Mostra 
negativos, de contorno circular ou oval, com médias a grandes 
dimensões, formando linhas algo difusas e descontínuas. Mede 0,140 m 
de comprimento e 0,060 m de largura máxima, no terço distal. 

F 22.35 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe triângulo (F 22.33) 
e é sobreposta por outra linha, a ela perpendicular (F 22.38). Mede   
0,120 m de comprimento. 

F 22.36 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,025 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

F 22.37 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade. 

F 22.38 – Linha recta. É formada por negativos, de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias e contínuos. Sobrepõe outra 
linha recta (F 22.35). Mede 0,100 m de comprimento. 

F 22.39 – Círculo. Exibe picotados, de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias e formando linha contínua mas algo difusa. Mede 
0,060 m de diâmetro. 

F 22.40 – Idoliforme. Mostra base e lados rectos, enquanto a 
extremidade distal é semicircular, com ombros curvos. No interior 
observa-se o contorno de cabeça, ou de face, e mais algumas linhas. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas largas e contínuas. Ao centro da extremidade 
distal apresenta covinha. Encontra-se sobreposto por linha (F 22.43) e 
sobrepõe outro idoliforme (F 22.4). Mede 0,205 m de altura e 0,210 m de 
largura máxima. 

F 22.41 – Linha curva. Foi gravada com negativos, de contorno 
circular ou oval e contínuos. Descreve grande arco de círculo, inflectindo 
depois para o lado direito do observador, sugerindo continuar, 
aproveitando linhas de diversas figuras, sobrepondo disco (F 22.29), 
linha recta (F 22.31), círculo (F 22.32) e triângulo (F 22.33) O sector 
semicircular mede 0,320 m de diâmetro. 

F 22.42 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 
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◄ Rocha F 22. 
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F 22.43 – Linha curva. Foi figurada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe 
dois idoliformes (F 22.40 e F22.4). Mede 0,125 m de comprimento. 

F 22.44 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 22.45 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

Comentário. A iconografia registada nesta rocha pertence aos 

últimos três grandes períodos da evolução crono-estilística da arte do 

Vale do Tejo. Ao período meridional podem pertencer o antropomorfo 

em forma de phi (φ) e, talvez, dois idoliformes. Devemos atribuir ao 

período seguinte (atlântico) o idoliforme, com cabeça destacada, e a 

alabarda, arma com configuração típica da Idade do Bronze Médio, ou 

Pleno, do Sul de Portugal, dado os paralelos com representações em 

estelas do grupo alentejano, ou de tipo I. Por fim, alguns círculos, 

serpentiformes e grandes linhas que envolvem ou unem figuras 

precedentes, devem ser classificados no período dos círculos e linhas, tal 

como o podomorfo. 

Não devemos pôr de parte a hipótese de a alabarda se encontrar 

associada a serpentiforme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P IV P V P VI P ? total 
antropomorfo 1 - - - 1 

idoliformes 2 1 - - 3 

círculos - - 6 - 6 

discos - 1 1 - 2 

oval - - - 1 1 

podomorfo - - 1 - 1 

serpentiformes - - 3 - 3 

linhas curvas - - 3 - 3 

linhas rectas - - 2 5 7 

manchas - - - 5 5 

covinhas - 1 4 - 5 

rectângulo - - - 1 1 

pórticos - - - 2 2 

triângulo - - 1 - 1 

semicírculos - - 3 - 3 

alabarda - 1 - - 1 

Total 3 4 24 14 45 
Síntese iconográfica da rocha 22 de Fratel. 
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FRATEL 24 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (18º), possuindo perímetro 

poligonal, delimitada por fracturas profundas, encontrando-se cortada por 

fracturas e fissuras, tanto transversais como longitudinais. Mede 1,810 m 

de comprimento e 0,590 m de largura máxima. 

Catálogo 
F 24.1 – Equídeo. Encontra-se de pé, voltado para o lado direito 

do observador, mostrando a cabeça e o corpo de perfil, enquanto ambos 
membros estão em perspectiva. A cabeça, dirigida para baixo, apresenta 
contorno trapezoidal e assenta em pescoço longo e encurvado, como é 
próprio dos garanhões adultos. Sobre o pescoço foram figuradas as 
crinas, através de quatro curtas linhas verticais. A linha cérvico-dorsal é 
ondulada e a ventral bem convexa. A cauda é curta e voltada para baixo. 
Os membros são quase lineares, sendo os dianteiros encurvados, 
sugerindo estarem flectidos e algo erguidos, conforme comportamento 
típico da espécie figurada. Os membros traseiros são quase paralelos e 
verticais em relação ao corpo. O interior do corpo encontra-se preenchido 
por picotados. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, certamente através de percussão indirecta, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas, cobrindo o interior do 
corpo, conforme antes referimos. Mede 0,220 m de comprimento e  
0,150 m de altura, na cabeça. 

F 24.2 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 24.3 – Covinha. Apresenta características morfológicas e 
técnicas semelhantes às da figura anteriormente descrita. Mede 0,010 m 
de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

F 24.4 – Mancha. Núcleo de levantamento apresentando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

F 24.5 – Oval. Foi figurada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,080 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 24.6 – Oval. Representada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, embora algo 
difusa. Sobrepõe oval (F 24.8) e no seu centro encontra-se covinha 
(F24.7). Mede 0,210 m por 0,140m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 24.7 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Encontra-se no centro de oval (F 24.6). Mede 0,020 m de 
diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 24.8 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Foi sobreposta 
por oval de grandes dimensões. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 24.9 – Mancha. Grande área mostrando negativos dispersos, 
com contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. Apresenta 
0,150 m de diâmetro. 

F 24.10 – Mancha. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, possuindo dimensões médias. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

F 24.11 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e em parte 
descontínua. Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 24.12 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 24.13 – Caprino (?). Figuração de pequeníssimas dimensões, 
voltada para o lado direito do observador. Mostra a cabeça representada 
de frente, com armação baixa, em forma de V, corpo ovalado, cauda curta 
e ambos pares de membros lineares e perpendiculares ao corpo. Foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, formando linhas contínuas. Mede 0,038 m de comprimento e 
0,018 m de altura, na cabeça. 

F 24.14 – Trapézio. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas mas 
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de bordos irregulares. Mede 0,055 m de comprimento e 0,035 m de 
largura. 

F 24.15 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Sobrepõe barra (F 24.16). Mede 0,040 m 
de diâmetro. 

F 24.16 – Barra. Figurada através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Foi sobreposta por 
mancha de picotados (F 24.15). Mede 0,040 m de comprimento. 

F 24.17 – Bucrânio (?). Disposto na vertical e algo incompleto, 
oferece armação semicircular e corpo recto. Foi figurado através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, formando linhas algo descontínuas. Mede 0,065 m de 
comprimento. 

F 24.18 – Mancha. Núcleo de picotados, com forma oval e 
dimensões médias. Mede 0,065 m de diâmetro. 

F 24.19 – Barra. Foi figurada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga 
e profunda. É sobreposta por semicírculo (F 24.20). Mede 0,050 m de 
comprimento. 

F 24.20 – Semicírculo. Representado com picotados de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, formando linha larga e 
contínua. Sobrepõe barra (F 24.19). Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 24.21 – Linha curva. Foi figurada com negativos, de contorno 
circular ou oval, com dimensões pequenas a médias e descontínuos. Foi 
sobreposta por mancha (F2 4.22). Mede 0,100 m de comprimento. 

F 24.22 – Mancha. Conjunto de negativos, mais ou menos 
dispersos, mostrando contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
grandes. Sobrepõe linha (F 24.21). Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 24.23 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 24.24 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade.  

F 24.25 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga mas 

descontínua. Foi sobreposta por trapézio (F 24.27). Mede 0,175 m por 
0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 24.26 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, embora 
descontínuos. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 24.27 – Trapézio. Foi figurado com negativos de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe oval (F 24.25). Mede 0,085 m de altura e 
0,075 m de largura. 

F 24.28 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 24.29 – Linha curva. Foi figurada com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

F 24.30 – Oval. Esboço, formado por negativos com contorno 
circular, de pequenas e médias dimensões, mas descontínuos. Mede 
0,060 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 24.31 – Oval. Apresenta picotados, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe círculo (F 24.32). Mede 0,085 m por 0,045 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 24.32 – Círculo. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Foi sobreposto por oval (F 24.31) e encontra-se parcialmente amputado, 
devido a fractura do suporte. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 24.35 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 24.34 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 24.35 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 24.36 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 
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F 24.37 – Oval. Foi gravada através de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões, formando linha quase contínua. 
Foi sobreposta por oval (F 24.38). Mede 0,070 m por 0,045 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 24.38 – Oval. Encontra-se figurada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. 

Sobrepõe oval (F24.37). Mede 0,120 m por 0,075 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 24.39 – Círculo. Representado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, oferece linha larga mas 
descontínua. Mede 0,035 m de diâmetro. 
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F 24.40 – Trapézio. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua. Mede     
0,100 m de altura e 0,080 m de largura. 

F 24.41 – Trapézio. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linhas largas, profundas e 
contínuas. Mede 0,130 m de altura e 0,095 m de largura. 

F 24.42 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, embora de largura 
variável. Mede 0,055 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. O equídeo, de estilo estilizado dinâmico, constitui 

representação rara de tal espécie na arte do Vale do Tejo. 

Também rara é a figuração de caprino, devido às suas muito 

reduzidas dimensões. 

Ambas imagens referidas parecem surgir isoladas e junto aos 

limites do suporte. 

Um possível bucrânio e duas barras podem constituir iconografia 

produzida no período meridional, enquanto todas as restantes imagens 

integrarão os períodos terminais da arte tagana. 

 

 P III P IV P V P  VI P ? total 
equídeo 1 - - - - 1 
caprino 1 - - - - 1 
bucrânio - 1 - - - 1 
círculos - - - 3 - 3 
semicírculo - - - 1 - 1 
ovais - - 2 5 3 10 
trapézios - - - - 4 4 
barras - 2 - - - 2 
linhas curvas - - - - 2 2 
manchas - - - - 13 13 
covinhas - - - 4 - 4 
Total 2 3 2 13 22 42 

Síntese iconográfica da rocha 24 de Fratel. 
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FRATEL 26 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), com perímetro 

trapezoidal, delimitada por fracturas e mostrando fissuras transversais. 

Mede 0,355 m de comprimento e 0,180 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 26.1 – Numeral. Figura o número 1, através de barra vertical, a 

partir de levantamentos, com contorno circular ou oval e de dimensões 
médias, constituindo linha contínua. Mede 0,070 m de altura. 

F 26.2 – Numeral. Representa o número 2, do modo mais 
recorrente, através de picotados, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias, enformando linhas contínuas. Mede 0,065 m de 
altura. 

F 26.3 – Numeral. Mostra o número 3, gravado a partir de duas 
curvas geminadas, oferecendo as extremidades algo enroladas, com 
negativos de contorno circular ou oval e de dimensões médias, dando 
origem a linhas contínuas. Mede 0,090 m de altura. 

F 26.4 – Numeral. Corresponde ao número 4, elaborado através 
de duas barras verticais paralelas, unidas por barra oblíqua. Foi gravado 
com levantamentos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
formando linhas contínuas. Mede 0,085 m de altura. 

Catálogo. Os quatro numerais, dispostos sequencialmente, 

embora com alturas algo diferentes, parecem ter tido como linhas 

orientadoras, ou cartela, duas fissuras transversais do suporte. 

A forma dos numerais é, ainda hoje, a usual, pelo que sugerem 

elaboração no passado século. 

Deve tratar-se de registo com carácter memorativo.  

 
 
 

 

 
  

 

 
  ▲ Rocha F 26. 
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FRATEL 27A 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (20º), com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,420 m de comprimento e 0,240 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 27A.1 – Oval. Trata-se de esboço, constituído por negativos de 

contorno circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,090 m por 
0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 27A.2 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linha quase contínua. 
Mede 0,080 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 27A.3 – Ângulo. Com forma recta, foi gravado com 
levantamentos, de contorno circular ou oval e de grandes dimensões, 
constituindo linha contínua. Mede 0,130 m de comprimento. 

F 27A.4 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 27A.5 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravada 
com picotados de contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 
0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,007 m de 
profundidade. 

F 27A.6 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

Comentário. As grandes dimensões da maior parte dos 

levantamentos que enformam as gravuras acima descritas, tal como a sua 

iconografia, permitem classificá-las no período terminal da arte do Vale 

do Tejo. 
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FRATEL 291 
 

Suporte. Superfície oblíqua (48º), com forma trapezoidal, 

delimitada por profundas fracturas e mostrando longas fissuras 

longitudinais. Mede 0,660 m de comprimento e 0,430 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 291.1 – Soliforme. Apresenta forma estrelar, provida de cinco 

pontas. Foi gravado a partir de levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com médias dimensões, constituindo linhas e mancha contínuas. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 291.2 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma 
bitriangular. Foi figurado através de picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linhas e mancha quase 
contínuas. Foi sobreposto por círculo (F 291.3). Mede 0,085 m de altura e 
0,050 m de largura máxima. 

F 291.3 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e grandes, enformando linha quase contínua. 
Sobrepõe antropomorfo bitriangular (F 291.2). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

F 291.4 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 291.5 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se de pé e 
mostra corpo, sexo e membros lineares. O corpo é ligeiramente 
encurvado e o sexo surge na continuação daquele. Ambos pares de 
membros são semicirculares e estão voltados para baixo. Foi gravado 
com levantamentos, de contorno circular ou oval, com médias a grandes 
dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas. Mede  
0,190 m de altura e 0,110 m de largura máxima, nos membros inferiores. 

F 291.6 – Cervídeo. Foi figurado de pé, em sinal de alerta, com a 
cabeça dirigida para trás e o corpo voltado para o lado direito do 
observador. A cabeça apresenta perfil triangular, orelhas, assentando em 

pescoço longo e encurvado. A linha cérvico-dorsal é ondulada e a ventral 
ligeiramente convexa. A cauda, curta, encontra-se levantada. Os 
membros dianteiros estão dirigidos para diante e são quase horizontais, 
enquanto os traseiros estão juntos e perpendiculares ao corpo. Mostra 
negativos, possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linhas contínuas, largas e profundas, ou preenchendo o interior 
da cabeça, do pescoço e do corpo. Mede 0,200 m de comprimento e 
0,130 m de altura, na cabeça. 

F 291.7 – Espiral. Dextrorsa, oferece duas voltas e meia. 
Apresenta levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
e, sobretudo, grandes dimensões, enformando linha algo descontínua. 
Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 291.8 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

F 291.9 – Cervídeo. Encontra-se de pé, voltado para o lado direito 
do observador. A cabeça e o corpo foram figurados de perfil, enquanto 
ambos pares de membros estão em perspectiva. A cabeça oferece 
contorno trapezoidal, está levantada, assentando em pescoço estreito e 
longo. A linha cérvico-dorsal é quase plana e a ventral convexa. A cauda, 
levantada, é curta. Os membros são lineares e quase paralelos dois a dois, 
encontrando-se os dianteiros, mais longos, em posição algo oblíqua em 
relação ao corpo. Foi gravado com levantamentos de contorno oval, 
possuindo dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas ou preenchendo a cabeça e o corpo. Mede 0,265 m de 
comprimento e 0,145 m de altura, na cabeça. 

F 291.10 – Cervídeo. Situa-se no topo inferior do painel e foi 
figurado de pé, dirigido para o lado esquerdo do observador. A 
extremidade do focinho foi amputada, devido a fractura do bordo do 
suporte. Mostra as orelhas erguidas e pescoço curto. O corpo é quase 
rectangular, observando-se a cauda pequena e levantada. Os membros 
dianteiros, lineares, encontram-se dirigidos para diante, fazendo ângulo 
oblíquo com o corpo, enquanto os ulteriores, paralelos, são 
perpendiculares àquele. Foi gravado com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, mostrando médias e grandes dimensões, constituindo 
linhas contínuas e manchas, que preenchem a cabeça e o corpo. Mede  
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0,135 m de comprimento e 0,090 m de altura, na cabeça. 
F 291.11 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, embora 
descontínuos. Mede 0,070 m de diâmetro. 

Comentário. Esta superfície mostra uma primeira fase de 

gravação, correspondendo às três representações de cervídeos. Uma 

delas, com a cabeça dirigida para trás, constitui aspecto muito raro na arte 

tagana, sendo muito semelhante a figura de São Simão. 

Os dois outros cervídeos poderão figurar corça adulta e cria. 

As imagens mencionadas devem integrar o período estilizado 

dinâmico. 

Subsequentemente (período meridional) foram gravadas a 

imagem antropomórfica esquemática, muito possivelmente associada a 

soliforme e, ainda no seio do mesmo grande período, o antropomorfo 

bitriangular, depois sobreposto por círculo. 

A espiral deverá corresponder a realização do período atlântico e 

o esboço de círculo, tal como algumas manchas, a participações 

iconográficas ulteriores (período dos círculos e linhas). 

 

 

 P III P IV P V P VI total 
antropomorfos - 2 - - 2 
cervídeos 3 - - - 3 
soliforme - 1 - - 1 
círculos - - - 2 2 
espiral - - 1 - 1 
manchas - - - 2 2 
Total 3 3 1 4 11 

Síntese iconográfica da rocha 291 de Fratel. 
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◄ Rocha F  291. 
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FRATEL 292 
 

Suporte. Rocha oblíqua (27º), com forma rectangular, definida 

por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,915 m de 

comprimento e 0,320 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 292.1 – Círculo. Foi gravado com negativos, de contorno 

circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, formando linha 
descontínua e algo difusa. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 292.2 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas a médias dimensões. Ocupa área medindo 0,350 m 
de comprimento por 0,100 m de largura máxima. 

F 292.3 – Círculo. Encontra-se figurado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, constituindo 
linha descontínua e algo difusa. É tangente ao círculo a seguir descrito   
(F 292.4). Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 292.4 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas a médias dimensões, formando linha descontínua e 
algo difusa. É tangente ao círculo anteriormente mencionado (F 292.3). 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 292.5 – Vulto. Com forma vagamente antropomórfica, 
apresenta cabeça circular, corpo linear e membros, em forma de U 
invertido. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas e manchas difusas. Mede 0,300 m de 
altura e 0,100 m de largura máxima. 

F 292.6 – Vulto. Com forma vagamente antropomórfica, mostra 
cabeça circular, preenchida por picotado, corpo ovalado, reconhecendo-
se um dos membros superiores e os dois inferiores, embora tudo 
impreciso e algo difuso. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de pequenas a médias dimensões, não constituindo linhas 
contínuas. Mede 0,275 m de altura e 0,100 m de largura máxima. 

F 292.7 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões. Ocupa área medindo 0,100 m de 
comprimento e 0,035 m de largura máxima. 

F 292.8 – Covinha. Mostrava perímetro de forma oval e foi 
gravada através de negativos de contorno circular ou oval, com 
dimensões médias a grandes. Foi amputada por fissura. Mede 0,050 m 
por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,020 m de profundidade. 

F 292.9 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi figurada através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes. Encontra-se atravessada por fissura. Mede 
0,055 m de diâmetro e 0,015 m de profundidade. 

F 292.10 – Mancha. Pequeno aglomerado de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

Comentário. Importa relevar a presença dos dois vultos, de 

aspecto antropomórfico, embora representados de forma algo difusa, 

confundindo-se com manchas e círculos, também de forma mal definida. 

Julgamos poder tratar-se de imagens de seres sobrenaturais, de espíritos 

de antepassados ou de divindades. A técnica de gravação e a pátina, 

muito semelhantes às encontradas nos círculos deste mesmo suporte, 

sugerem cronologia tardia, talvez do período VI, ou final, da Arte do 

Tejo, onde também surgem animais híbridos ou fantásticos e outras 

formas vagamente antropomórficas, revelando acervo iconográfico 

diversificado e complexo. Este deve reflectir importantes transformações 

sócio-religiosas, aspecto a que não será estranho o grande 

desenvolvimento da interacção económica e cultural então ocorrida, na 

fachada ocidental da Península Ibérica. 

As duas covinhas, associadas formando par, podem ser mais 

recentes que as figurações anteriormente mencionadas.  
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FRATEL 32 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro poligonal, 

definida por fracturas e contendo fissuras longitudinais. Mede 0,290 m de 

comprimento por 0,230 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 32.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 32.2 – Círculo. Representado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 32.3 – Linha recta. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

F 32.4 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Ocupa zona medindo 0,140 m de 
comprimento por 0,050 m de largura. 

Comentário. É possível que a linha recta se associe a círculo, 

constituindo par de imagens recorrente na arte do Tejo. 
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FRATEL 32A 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e contendo fissuras oblíquas. Mede 0,350 m de 

comprimento e 0,260 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 32A.1 – Três círculos concêntricos. Foram gravados com 

negativos, de contorno circular ou ovale de dimensões médias, formando 
linhas largas, profundas e contínuas. O círculo exterior foi parcialmente 
amputado por fractura do bordo do suporte. Medem 0,060 m, 0,100 m e 
0,140 m de diâmetro. 

F 32A.2 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular e 
de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 

 
 

 
  

 
 
 
 

FRATEL 33 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro rectangular 

alongado, delimitada por fracturas e mostrando algumas fissuras 

transversais. Mede 0,520 m de comprimento e 0,150 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 33.1 – Círculo. Gravado com negativos de contorno circular ou 

oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua, amputada 
devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 33.2 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos de 
contorno circular ou oval de médias dimensões, mas descontínuos. 
Encontra-se no interior da figura descrita anteriormente (F 33.1). Mede 
0,035 m de diâmetro. 

F 33.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 33.4 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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FRATEL 34 
 

Suporte. Superfície oblíqua (32º), com perímetro poligonal, 

muito recortada por fracturas profundas, no interior da qual surgem 

fissuras transversais. Mede 0,910 m de comprimento e 0,600 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
F 34.1 – Círculo. Gravado com negativos de contorno circular ou 

oval, de dimensões médias a grandes, mostra linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 34.2 – Linha curva. Foi figurada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Mede 0,090 m comprimento. 

F 34.3 – Mancha. Conjunto denso de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Ocupa área, medindo 
0,170 m de diâmetro. 

F 34.4 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado a partir de 
negativos, com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 34.5 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes. Mede 0,035 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 34.6 – Caprino. Foi representado voltado para o lado esquerdo 
do observador e horizontalmente em relação à linha de terra. Mostra a 
cabeça e o corpo de perfil, enquanto a armação e ambos pares de 
membros se encontram em perspectiva. A cabeça, erguida, oferece perfil 
triangular, assente em pescoço alto e mostra a armação, voltada para trás. 
O corpo é estreito, ovalado e a cauda é longa, demais tendo em vista a 
espécie figurada. Os membros lineares, são oblíquos em relação ao 
corpo, sendo os dianteiros mais longos, e um deles algo flectido, 
ajudando a conferir movimento à figura. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 

largas e contínuas, tal como manchas. Mede 0,115 m de comprimento e 
0,110 m de altura máxima, na cabeça. 

F 34.7 – Círculo. Trata-se de esboço, executado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,025 m de diâmetro. 

F 34.8 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,200 m de diâmetro. 

Comentário. A representação de caprino, de estilo estilizado 

dinâmico, mostra movimento, encontrando-se, segundo julgamos, 

isolada. Todas as restantes figuras são mais tardias, devendo integrar o 

período terminal da arte do Vale do Tejo (círculos e linhas). 
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FRATEL 36 
 

Suporte. Rocha oblíqua (31º), com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e possuindo fissuras transversais. Mede 0,530 m 

de comprimento e 0,260 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 36.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Ocupa área medindo 0,150 m de 
comprimento por 0,040 m de largura. 

F 36.2 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 
0,080 m de comprimento. 

F 36.3 – Círculo. Apresenta levantamentos, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede  
0,070 m de diâmetro. 

F 36.4 – Raposa. Encontra-se voltada para o lado esquerdo do 
observador e oblíqua em relação à linha de terra. A cabeça e o corpo 
foram figurados de perfil, enquanto as orelhas e ambos pares de membros 
estão em perspectiva. A cabeça assenta em pescoço longo, apresenta 
perfil triangular e está levantada. O corpo é alongado, a linha cérvico-
dorsal sinuosa e a ventral apenas ligeiramente convexa. No interior do 
corpo observa-se linha mediana e a cauda é longa. Os membros são 
lineares, os dianteiros são paralelos entre si e dirigidos para diante, em 
relação ao corpo, enquanto os traseiros, ligeiramente arqueados, 
encontram-se igualmente inclinados em relação ao corpo, mas dirigidos 
para trás, ajudando a simular corrida. Foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas 
contínuas. Mede 0,225 m de comprimento e 0,105 m de altura máxima, 
na cabeça. 

F 36.5 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 36.6 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno circular 
ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,125 m de diâmetro. 

F 36.7 – Linha recta. Sucessão de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,025 m de comprimento. 

Comentário. A figuração zoomórfica mostra maior grau de 

pátina que as restantes imagens deste suporte, pelo que deve ser 

considerada mais antiga, devendo integrar o período III da evolução 

crono-estilística da arte do Vale do Tejo. Trata-se de rara representação de 

raposa, com apenas um outro paralelo e também em Fratel, no complexo 

de arte do Vale do Tejo. 

Importa relevar a associação entre linha recta e círculo, recorrente 

na arte tagana. 

 

 
 

 

▼ Rocha F 36. 
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FRATEL 37 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (16º), com forma rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,650 m de comprimento e 0,450 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 37.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Sobrepõe idoliforme (F 37.3). 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 37.2 – Oval. Foi gravada a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Encontra-se no interior de idoliforme (F 37.3). Mede 0,060 m 
por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 37.3 – Idoliforme. Apresenta forma sub-triangular e picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
descontínuas e algo difusas. Foi sobreposto por mancha (F 37.1) e por 
espiral (F 37.4), contendo, na metade superior, oval (F 37.2). Mede  
0,150 m, tanto de altura como de largura máxima, na base. 

F 37.4 – Espiral. Oferece pouco mais que uma volta e é dextrorsa. 
Mostra levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha quase contínua. Sobrepõe idoliforme (F 37.3). 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 37.5 – Duas ovais concêntricas. Foram gravadas através de 
negativos, possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linhas contínuas, largas e profundas. A oval maior encontra-se 
parcialmente amputada, devido a fractura do bordo do suporte. Medem 
0,050 m por 0,035 m e 0,120 por 0,090 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 37.6 – Oval. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, enformando esboço e linha 
descontínua. Mede 0,065 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 37.7 – Mancha. Pequeno núcleo de levantamentos, oferecendo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

F 37.8 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, enformando linha contínua, embora de bordos 
irregulares. Mede 0,050 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 37.9 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 37.10 – Semicírculo. Foi gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,035 m de diâmetro. 
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F 37.11 – Círculo. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões, formando linha contínua, mas de bordos 
irregulares. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 37.12 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, providos de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,045 m de diâmetro.  

F 37.13 – Caprino. Figurado de pé e em corrida, dirigido para o 
lado esquerdo do observador, mostra a cabeça e o tronco de perfil, 
enquanto ambos pares de membros foram representados em perspectiva. 
A cabeça é exageradamente pequena, estando muito levantada, sobre 
pescoço longo. O corpo, alongado, apresenta forma trapezoidal, 
assentando em membros lineares; os dianteiros algo encurvados, mas 
paralelos, e sendo todos oblíquos ao corpo. Este aspecto e a cabeça muito 
levantada, imprimem à figura a sensação de movimento. A cauda é curta. 
Foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, enformando linhas contínuas e profundas, 
na cabeça, pescoço e membros, mas algo difusas no corpo. Encontra-se 
sobreposto por nuvem de picotados dispersos (F 37.14). Mede 0,120 m 
de comprimento e 0,100 m de altura máxima, na cabeça. 

F 37.14 – Mancha. Nuvem de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Sobrepõe 
representação de caprino (F 37.13). Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 37.15 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões e algo descontínuos. Mede 
0,020 m de comprimento. 

F 37.16 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 37.17 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

F 37.18 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada e em 
contorno, possivelmente do lado direito. Foi gravada a partir de 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linha quase contínua. Mede 0,125 m de comprimento e 
0,065 m de largura máxima, na área distal. 
 

  ▲ Rocha F 37. 
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F 37.19 – Oval. Mostra negativos, possuindo contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,060 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 37.20 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 
oferecendo contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões e 
descontínuos. Mede 0,060 m de diâmetro. 

Comentário. A figura mais recuada deste suporte corresponde à 

representação de caprino, com pequenas dimensões e como que saltando, 

claramente atribuível ao período III ou estilizado dinâmico. 

Aquele ocupa a zona central da rocha e um pouco acima foi 

gravado idoliforme, de contornos algo difusos, que classificámos no 

período IV e se encontra sobreposto por espiral. Esta deverá ser 

contemporânea de duas ovais concêntricas (período V). Serão mais 

tardios dois círculos, as ovais e o podomorfo, de dimensões que podem 

aludir a criança (período VI). 

A posição do podomorfo, ao lado esquerdo da base do painel, é 

semelhante à que figuras congéneres ocupam em outras rochas decoradas 

do Vale do Tejo. 

 

 P III P IV P V P VI P ? total 
podomorfo - - - 1 - 1 
idoliforme - 1 - - - 1 
caprino 1 - - - - 1 
círculos - - - 2 - 2 
semicírculo - - - 1 . 1 
ovais - - - 4 - 4 
duas ovais conc. - - 1 - - 1 
espiral - - 1 - - 1 
linha recta - - - - 1 1 
covinha - - - - 1 1 
manchas - - - - 6 6 
Total 1 1 2 8 8 20 

Síntese iconográfica da rocha 37 de Fratel. 
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Síntese estratigráfica da rocha 37 de Fratel. 
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FRATEL 39 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas, ocupando bancada alta, quase sobranceira às 

águas do Tejo. Mostra, na zona central, profunda fractura, encontrando-se 

atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,925 m de comprimento e 

0,750 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 39.1 – Oval. Foi gravada com picotados de contorno circular ou 

oval, de médias dimensões, constituindo linha larga e contínua. Encontra-
se sobreposta por esteliforme (F 39.3). Mede 0,065 m por 0,045 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 39.2 – Linha curva. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

F 39.3 – Esteliforme. Grande figura, que sobrepõe e envolve 
muitas outras, com base e limites laterais ligeiramente encurvados e com 
a parte superior sub-semicircular. Foi gravada com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e primitivamente contínua, apenas interrompida devido a fracturas do 
suporte. Sobrepõe duas ovais (F 39.1; F 39.26), círculo com ponto central 
(F 39.4), círculo (F39.9), ângulo (F 39.13), mancha (F 39.8), conjunto de 
círculos concêntricos (F 39.12), espiral (F 39.17) e soliforme (F 39.24). 
Mede 0,590 m de altura e 0,630 m de largura máxima, no terço distal. 

F 39.4 – Círculo contendo ponto central. Foi representado através 
de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha larga e contínua, tal como pequena mancha central. 
Encontra-se sobreposto por esteliforme (F 39.3) e por oval (F 39.16). 
Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 39.5 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

F 39.6 – Linha recta. Disposta verticalmente, foi figurada com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linha larga e contínua. Foi sobreposta por esteliforme (F 39.3). Mede 
0,150 m de comprimento. 

F 39.7 – Linha recta. Representada obliquamente, mostra 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linha larga, profunda e contínua. Mede 0,130 m de 
comprimento 

F 39.8 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular e 
de pequenas dimensões. Foi sobreposta por esteliforme (F 39.3). Mede 
0,050 m de diâmetro. 

F 39.9 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Foi 
sobreposto por esteliforme (F 39.3). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 39.10 – Oval. Foi gravada com negativos, de contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha larga e contínua. 
Sobrepõe oval (F 39.16) e foi sobreposta por linha curva (F 39.30). Mede 
0,070 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39.11 – Mancha. Oferece perímetro subcircular e é constituída 
por picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 39.12 – Três círculos concêntricos. Foram gravados com 
picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas largas e contínuas. Encontram-se sobrepostos por 
esteliforme (F 39.3). Linha curva (F 39.31) liga este conjunto a espiral   
(F 39.29). Os círculos medem 0,045 m, 0,085 m e 0,125 m de diâmetro. 

F 39.13 – Ângulo. Apresenta forma recta e foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando 
linha larga e contínua. Foi sobreposto por esteliforme (F 39.3) e sobrepõe 
oval (F 39.16). Mede 0,300 m de comprimento. 

F 39.14 – Círculo. Mostra negativos, com contorno oval, de 
dimensões médias, enformando linha quase contínua. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

F 39.15 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e  
0,080 m de profundidade. 
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▲ Rochas F 39 a F 43. Vista geral, de noroeste. 

◄ Rocha F 39. 
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F 39.16 – Oval. Figura representada a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha quase 
contínua. Sobrepõe círculo contendo ponto central (F 39.4) e foi 
sobreposta por oval (F 39.10), tal como por ângulo (F 39.13). Mede 
0,090 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39.17 – Espiral. É sinistrorsa e apresenta duas voltas. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha larga e contínua. Encontra-se sobreposta por 
esteliforme (F 39.3). Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 39.18 – Mancha. Mostra perímetro sub-triangular e negativos 
de contorno circular ou oval, com pequenas dimensões. Foi sobreposta 
por soliforme (F 39.24). Mede 0,050 m de comprimento e 0,025 m de 
largura máxima. 

F 39.19 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno oval e 
de dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 39.20 – Mancha. Mostra perímetro oval e foi gravada com 
negativos de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 
0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39.21 – Mancha. Técnica e formalmente semelhante à figura 
anterior, mede 0,030 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39.22 – Mancha. Ainda técnica e formalmente semelhante às 
duas últimas figuras acima referidas (F 39.20 e F 39.31). Mede 0,040 m 
por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39.23 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Encontra-se parcialmente amputada, devido a fractura do 
suporte. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39.24 – Soliforme. Mostra corpo circular e seis raios 
equidistantes. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, constituindo linhas contínuas. Foi sobreposto por 
esteliforme (F 39.3), oval (F 39.26), linha curva (F 39.25) e círculo        
(F 39.27). Mede 0,220 m de diâmetro. 

F 39.25 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe raio de soliforme (F 39.24). Mede 0,100 m de 
comprimento. 

F 39.26 – Oval. Representada através de picotados com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha larga, profunda e 
contínua. Encontra-se amputada por fractura, sobrepõe dois raios de 
soliforme (F 39.24) e foi sobreposta por esteliforme (F 39.3). Mede  
0,210 m por 0,150 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39.27 – Círculo. Figurado a partir de picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Sobrepõe raio de soliforme (F 39.24). Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

F 39.28 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas, 
embora fossem interrompidas por fracturas do suporte. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

F 39.29 – Espiral. Uma das maiores conhecidas no Vale do Tejo, 
é dextrorsa e oferece cerca de quatro voltas. Foi gravada com negativos 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
largas, profundas e contínuas, actualmente interrompidas por extensa 
fractura do suporte. Foi ligada a conjunto de círculos concêntricos          
(F 39.12) por linha curva (F 39.31). Mede 0,370 m de diâmetro. 

F 39.30 – Linha curva. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua, 
embora de limites algo difusos. Sobrepõe oval (F 39.10). Mede 0,150 m 
de comprimento. 

F 39.31 – Linha curva. Gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha larga e contínua, 
de bordos algo difusos. Liga conjunto de círculos concêntricos (F 39.12) 
a grande espiral (F 39.29). Mede 0,100 m de comprimento. 

Comentário. As variantes técnicas observadas nas gravuras desta 

rocha, tal como as sobreposições, permitem considerar, pelo menos, 

cinco grandes momentos de produção iconográfica. É, em nosso 

entender, muito significativa a sucessão estratigráfica mancha – soliforme 

- círculo e oval – esteliforme, representando os períodos III a VI da arte 

do Vale do Tejo. Por outro lado, as duas espirais, uma delas de grandes 

dimensões (F 39.29), e o conjunto constituído por três círculos 

concêntricos (F 39.12), integram reportório figurativo do período V, ou 
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atlântico, da evolução crono-estilística da arte tagana, onde a associação 

espiral-conjunto de círculos concêntricos surge em outras rochas. 

Aquelas imagens foram integradas pelo esteliforme, um dos 

maiores conhecidos no Tejo, que sobrepõe oito imagens pré-existentes e 

bem recorda, tanto no perfil, como na iconografia e no conceito 

figurativo geral, a Pedra Escrita de Serrazes (São Pedro do Sul). 

 

 P III P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
soliforme - 1 - - - - 1 3,23 
círculos - - 2 2 - - 4 12,90 
círc. cont. ponto cent. - - 1 - - - 1 3,23 
ovais - - 3 - 1 1 5 16,12 
três círculos conc. - - 1 - - - 1 3,23 
espirais - - 2 - - - 2 6,45 
linhas rectas - - - 2 - - 2 6,45 
linhas curvas - - - 3 - 1 4 12,90 
ângulo - - - 1 - - 1 3,23 
covinhas - - - 2 - - 2 6,45 
manchas 1 - 3 - - 3 7 22,58 
esteliforme - - - - 1 - 1 3,23 
Total 1 1 12 10 2 5 31 100,00 
% 3,23 3,23 38,71 32,26 6,45 16,12 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 39 de Fratel. 
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Síntese estratigráfica da rocha 39 de Fratel.
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FRATEL 39A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (15º), com forma trapezoidal, 

muito alongada, definida por fracturas e cortada por fissuras oblíquas. 

Mede 0,175 m de comprimento e 0,205 m de largura. 

Catálogo. 
F 39A.1 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 

oval, com dimensões médias e parcialmente contínuos. Foi sobreposta 
por dois círculos concêntricos (F 39A.2). Mede 0,095 m de 
comprimento. 

F 39A.2 – Dois círculos concêntricos. Encontram-se 
representados com negativos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linhas largas e contínuas. O círculo exterior 
sobrepõe linha recta (F 39A.1). Medem 0,080 m e 0,115 m de diâmetro. 

F 39A.3 – Dois círculos concêntricos. Apresentam negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas largas e contínuas. Medem 0,075 m e 0,130 m de 
diâmetro. 

F 39A.4 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Foi sobreposta por 
podomorfo (F 39A.7). Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 39A.5 – Oval. Mostra picotados de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, enformando linha quase contínua. Foi sobreposta 
por podomorfo (F 39A.7). Mede 0,080 m por 0,060, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F39A.6 – Círculo. Pouco mais que esboçado, exibe negativos de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias, formando linha 
descontínua. Encontra-se sobreposto por podomorfo (F 39A.7). Mede 
0,115 m de diâmetro. 

F 39A.7 – Podomorfo. Representação de pegada humana calçada, 
de lado indeterminado, figurada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e quase 

contínua. Sobrepõe esboço de círculo (F 39A.6) e oval (F 39A.5). Mede 
0,180 m de comprimento e 0,105 m de largura máxima. 

F 39A.8 – Covinha. Com perímetro de forma oval, mostra 
negativos de contorno oval, de grandes dimensões. Mede 0,020 m por 
0,015 m, segundo dois eixos ortogonais e 0,008 m de profundidade. 

F 39A.9 – Oval. Apresenta parte em esboço e parte gravada, com 
picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
descontínuos ou contínuos, formando linha larga e profunda. Mede  
0,100 m por 0,065 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39A.10 – Oval. Representada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,135 m por 0,100 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 39A.11 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

F 39A.12 – Linha recta. Amputada por fractura do bordo do 
suporte, apresenta picotados de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e contínuos. Mede 0,030 m de comprimento. 

Comentário. Importa relevar a sobreposição de círculo e de oval 

por podomorfo, imagens por certo pertencendo ao último grande período 

de produção artística do Vale do Tejo (círculos e linhas). 
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FRATEL 39B 
 

Suporte. Superfície oblíqua (28º), com contorno trapezoidal, 

definida por profundas fracturas. Uma fractura atravessa 

transversalmente o suporte, onde também se observam numerosas 

fissuras longitudinais. Mede 0,850 m de comprimento e 0,280 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 39B.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,195 m por 0,135 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39B.2 – Báculo. Trata-se de esboço, realizado com negativos de 
contorno oval e de dimensões médias a grandes, constituindo, portanto, 
linha descontínua. A extremidade encurvada encontra-se voltada para o 
lado esquerdo do observador. Foi sobreposto por podomorfo (F 39B.3) e 
por oval (F 39B.4). Mede 0,120 m de comprimento. 

F 39B.3 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada, em 
contorno e do lado esquerdo. Foi figurado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe báculo (F 39B.2). Mede 0,165 m de comprimento e 
0,090 m de largura máxima, no terço distal. 

F 39B.4 – Oval. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe báculo (F 39B.2). Mede 0,090 m por 0,070 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 39B.5 – Linha recta. Amputada, devido a fractura do suporte, 
apresenta negativos de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

F 39B.6 – Mancha. Núcleo de picotados, mais ou menos 
dispersos, oferecendo contorno circular e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 
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F 39B.7 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 39B.8 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo de forma 
oval e segmento central longitudinal. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas quase 
contínuas. Foi sobreposto por linha curva (F 39B.9) e por dois círculos 
concêntricos (F 39B.16). Mede 0,095 m de altura e 0,085 m de largura. 

F 39B.9 – Linha curva. Produzida com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe figura 
antropomórfica (F 39B.8). Mede 0,175 m de comprimento. 

F 39B.10 – Fusiforme. Gravado por abrasão, mostra secção em 
U. Integra conjunto formado por seis elementos. Mede 0,025 m de 
comprimento. 

F 39B.11 – Fusiforme. Representado por abrasão, oferece secção 
em U. Mede 0,070 m de comprimento. 

F 39B.12 – Fusiforme. Figurado por abrasão, possui secção em 
U. Mede 0,050 m de comprimento. 

F 39B.13 – Fusiforme. Gravado por abrasão, apresenta secção em 
U. Mede 0,020 m de comprimento. 

F 39B.14 – Fusiforme. Inciso através de abrasão, oferece secção 
em U. Mede 0,025 m de comprimento. 

F 39B.15 – Fusiforme. Gravado por abrasão, tem secção em U. 
Mede 0,015 m de comprimento. 

F 39B.16 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados através 
de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas largas e contínuas. Sobrepõem antropomorfo 
esquemático (F 39B.8) e círculo (F 39B.17). Medem 0,070 m e 0,150 m 
de diâmetro. 

F 39B.17 – Círculo. Foi figurado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Encontra-se sobreposto por dois círculos concêntricos             
(F 39B.16). Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 39B.18 – Linha curva. Apresenta negativos, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Encontra-se amputada, devido a fractura do suporte. 
Mede 0,320 m de comprimento. 

Comentário. Os seis fusiformes podem constituir o grupo de 

figuras mais antigas deste suporte. 

A sobreposição do esboço de báculo por oval e podomorfo vem 

reforçar a cronologia, neolítica e calcolítica, atribuída àquelas 

representações. 

Tem valor cronológico e cultural a sobreposição do antropomorfo 

esquemático por conjunto constituído por dois círculos concêntricos, que 

também sobrepõem círculo. A larga linha curva envolveria aquele 

conjunto de figuras. 
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FRATEL 39C 
 

Suporte. Superfície oblíqua (51º), com perímetro trapezoidal, 

definida por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede   

0,650 m de comprimento e 0,325 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 39C.1 – Semicírculo. Apresenta negativos com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua. 
Encontra-se amputado, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 
0,060 m de diâmetro. 

F 39C.2 – Linha recta. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e quase contínuos. Sobrepõe linha            
(F 39C.3). Mede 0,075 m de comprimento. 

F 39C.3 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Foi sobreposta por 
linha (F 39C.2). Mede 0,025 m de comprimento. 

F 39C.4 – Linha recta. Encontra-se representada através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
contínuos. É paralela à linha anteriormente descrita (F 39C.3). Mede 
0,040 m de comprimento. 

F 39C.5 – Linha curva. Foi gravada com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe linha recta 
(F 39C.15) e oval (F 39C.11). Encontra-se amputada, devido a fractura 
do bordo do suporte. Mede, actualmente, 0,550 m de comprimento. 

F 39C.6 – Veado. Encontra-se de pé e voltado para o lado direito 
do observador, apresentando a cabeça e o corpo de perfil, enquanto a 
armação e ambos membros foram figurados em perspectiva. A cabeça, 
assente em pescoço alto, encontra-se levantada e tem a extremidade do 
focinho semicircular. A armação apresenta dois ramos principais 
verticais, mostrando em um deles dois galhos perpendiculares e no outro 
ramo apenas um galho. O corpo oferece forma ovalada, embora a linha 
ventral mostre a porção ulterior ligeiramente côncava. A cauda é curta. 

Os membros dianteiros, lineares e algo encurvados, estão dispostos 
obliquamente em relação ao corpo, enquanto os traseiros são-lhe 
perpendiculares. Oferece a sensação de movimento. No interior do corpo 
observam-se duas linhas horizontais. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
largas e contínuas. Encontra-se sobreposto por linha curva (F 39C.5) e 
por linha recta (F 39C.15). Mede 0,235 m de comprimento e 0,230 m de 
altura, na cabeça. 

F 39C.7 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,060 m de 
comprimento. 

F 39C.8 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e picotados 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m por 
0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

F 39C.9 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 39C.10 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

F 39C.11 – Oval. Foi gravada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga 
e contínua. Encontra-se sobreposta por linha curva (F 39C.5). Mede 
0,095 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39C.12 – Círculo. Trata-se de pouco mais que um esboço, 
executado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linha de bordos irregulares, pouco profunda e 
descontínua. Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 39C.13 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 39C.14 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Ocupa área medindo 0,200 m de 
comprimento e 0,075 m de largura. 

F 39C.15 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha algo descontínua e de 
largura e profundidade variáveis. Sobrepõe cervídeo (F 39C.6) e foi 
sobreposta por grande linha curva (F 39C.5). Encontra-se amputada,  
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devido a fractura do suporte. Mede 0,105 m de comprimento. 

Comentário. Apesar das reduzidas dimensões deste suporte 

(0,21m2), os seus quinze registos gráficos conduzem a que apresente uma 

das maiores densidades de tais manifestações (71,4/m2). 

Importa, ainda, relevar as sobreposições observadas, 

nomeadamente a presença de cervídeo estilizado estático, com corpo 

listrado (período II), sobreposto por linha recta e por grande linha curva, 

típica do período final da arte do Vale do Tejo (período VI). 

 
 
 
 

  
  

◄ Rocha F 39C. 
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FRATEL 39D 
 

Suporte. Superfície oblíqua (21º) com perímetro poligonal, 

recortada por profundas fracturas e atravessada por fissuras transversais 

e, sobretudo, longitudinais. Mede 0,900 m de comprimento e 0,820 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 39D.1 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 

gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,050 m de diâmetro e 0,012 m de profundidade. 

F 39D.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 39D.3 – Linha recta. Mostra negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, mas algo 
descontínua. Encontra-se sobreposta por pórtico (F 39D.4). Mede     
0,060 m de comprimento. 

F 39D.4 – Pórtico. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linhas largas, 
profundas e contínuas, embora interrompidas por fracturas. Sobrepõe 
oval (F 39D.5). Mede 0,100 m de lado e 0,200 m de altura. 

F 39D.5 – Oval. Foi gravada através de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha larga e 
contínua, embora actualmente interrompida devido a fractura do bordo 
do suporte. Foi sobreposta por quadrado (F 39D.6) e por pórtico             
(F 39D.4). Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39D.6 – Quadrado. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas, largas e 
profundas. Foi amputado, devido a fractura do bordo do suporte. 
Sobrepõe oval (F 39D.5). Mede 0,100 m de lado. 

F 30D.7 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 39D.8 – Oval. Apresenta picotados de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39D.9 – Oval. Mostra picotados com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,055 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39D.10 – Mancha. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 39D.11 – Semicírculo. Mostra negativos de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 39D.12 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga mas algo 
irregular. Foi sobreposta por círculo (F 39D.15). Mede 0,070 m de 
comprimento. 

F 39D.13 – Semicírculo. Apresenta negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, mas de 
bordos irregulares. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 39D.14 – Linha curva. Oferece picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes e contínuos. Foi sobreposta por 
círculo (F 39D.15). Mede 0,090 m de comprimento. 

F 39D.15 – Círculo. Representado através de negativos com 
contorno circular ou oval, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Sobrepõe duas linhas (F 39D.12 e F 39D.14). Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 39D.16 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,135 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39D.17 – Círculo. Figurado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e dando origem a linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 39D.18 – Oval. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha larga, mas algo descontínua, 
também interrompida devido a fractura do suporte. Envolve círculo       
(F 39D.17). Mede 0,200 m por 0,160 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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F 39D.19 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede    
0,060 m de diâmetro. 

F 39D.20 – Antropomorfo. Apresenta corpo com forma oval, 
achatada, mostrando segmento longitudinal. Foi gravado com negativos 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linhas largas, profundas e contínuas. Mede 0,085 m de altura e 0,140 m 
de largura máxima. 
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FRATEL 39E 
 

Suporte. Superfície oblíqua (22º), com perímetro poligonal, 

definida por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

1,150 m de comprimento e 0,310 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 39E.1 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Encontra-se interrompida devido a fracturas do 
suporte. Sobrepõe esteliforme (F 39E.6) e círculo (F39E.13). Mede  
1,000 m de comprimento. 

F 39E.2 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e muito 
descontínuos. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 39E.3 – Círculo. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linha larga mas descontínua. Mede 
0,055 m de diâmetro. 

F 39E.4 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 39E.5 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Encontra-se sobreposta por esteliforme 
(F 39E.6). Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 39E.6 – Esteliforme. Representação com a extremidade distal 
semicircular, algo apontada, os lados verticais e a base plana. Foi gravada 
com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, formando linha larga, profunda e contínua. Sobrepõe mancha   
(F 39E.5), encontrando-se sobreposto por linha curva (F 39E.1), por linha 
recta (F 39E.14) e por círculo (F 39E.13). No seu interior observa-se 
representação de alabarda, que lhe deve andar associada (F 39E.5). Mede 
0,570 m de altura e 0,250 m de largura máxima. 

F 39E.7 – Alabarda. Figurada na vertical, no interior e junto ao 
bordo esquerdo de esteliforme (F 39E.6), mostra lâmina triangular larga e 
cabo longo, terminando em elemento circular. Foi gravada com negativos 

de contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas ou preenchendo a lâmina da alabarda. 
Mede 0,220 m de altura. 

F 39E.8 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha larga, de bordos algo 
irregulares e em parte descontínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 39E.9 – Círculo. Mostra picotados de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Mede 0,105 m de diâmetro. 

F 39E.10 – Mancha. Núcleo de picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 39E.11 – Bucrânio. Oferece armação semicircular e corpo 
rectilíneo, mas largo. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linhas largas e contínuas. 
Mede 0,100 m de altura. 

F 39E.12 – Oval. Foi figurada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. 
Mede 0,105 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 39E.13 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua, embora 
em parte incompleta. Sobrepõe esteliforme (F 39E.6) e foi sobreposto por 
linha curva (F 39E.1). Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 39E.14 – Linha recta. Encontra-se representada através de 
picotados de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 
formando linha larga e contínua. Sobrepõe esteliforme (F 39E.6) e linha 
curva (F 39E.15). Mede 0,130 m de comprimento. 

F 39E.15 – Linha curva. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha algo descontínua. Foi 
sobreposta por linha (F39E.14). Mede 0,075 m de comprimento. 

F 39E.16 – Círculo. Esboço formado por picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, mas descontínuos. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 39E.17 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
figurada através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,025 m por 0,020 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,010 m de profundidade. 

76 



   

F 39E.18 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. Esta rocha contém rara representação de arma que 

em muito contribui para a cronologia de algumas das suas imagens e, 

nomeadamente, do esteliforme a que parece associar-se. De facto a 

alabarda, com forte lâmina triangular e de recorte curto, pode datar-se da 

Idade do Bronze Antigo, cronologia que também conferimos ao 

esteliforme, integrando ambas figuras o período V ou atlântico da 

evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo. Deve ser anterior 

àquele período o bucrânio, que classificamos no período IV ou 

meridional, enquanto será mais tardia a grande linha que claramente 

sobrepôs o esteliforme (período VI). 

 
 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total 
bucrânio 1 - - - - 1 

alabarda - 1 - - - 1 

esteliforme - 1 - - - 1 

círculos - - 5 - 1 6 

oval - - 1 - - 1 

covinha - - - - 1 1 

linha recta - - - 1 - 1 

linhas curvas - - - 1 1 2 

manchas 1 - - - 3 4 

Total 2 2 6 2 6 18 

Síntese iconográfica da rocha 39E de Fratel. 
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FRATEL 40 
 

Suporte. Superfície oblíqua (23º), com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e cortada por fissuras transversais ou 

longitudinais. Mede 0,455 m de comprimento e 0,360 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
F 40.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular ou 

oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda e 
contínua, apenas interrompida devido a fractura do suporte. É sobreposta 
pela extremidade de linha (F 40.4). Mede 0,400 m por 0,285 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 40.2 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,150 m de diâmetro. 

 
 

 

F 40.3 – Círculo. Figurado através de negativos com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Foi sobreposto pela extremidade de linha (F 40.4). 
Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 40.4 – Linha curva. Une o círculo acima descrito (F 40.3) com 
a grande oval (F 40.1). Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda 
e contínua. Mede 0,070 m de comprimento. 

 
 
 
 
 

 

▼ Rocha F 40.
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FRATEL 40A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,260 m de comprimento e 0,070 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 40A.1 – Barra. Apresenta negativos, com contorno circular ou 

oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de comprimento. 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 41 
 

Suporte. Rocha oblíqua (25º), com contorno poligonal, 

delimitada por fracturas e mostrando fissuras transversais. Mede 0,490 m 

de comprimento e 0,305 m de largura, na área mesial. 

Catálogo.  
F 41.1 – Bucrânio. Mostra armação semicircular e corpo 

rectilíneo, ligeiramente oblíquo. Foi representado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linhas 
largas e contínuas. Mede 0,120 m de comprimento. 

F 41.2 – Oval. Amputada devido a fractura do suporte, apresenta 
parte apenas esboçada e a outra parte gravada, com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede, 
actualmente, 0,130 m por 0,120 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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FRATEL 42 
 

Suporte. Superfície sub-horizonntal, com perímetro poligonal, 

delimitada por profundas fracturas e cortada por fissuras longitudinais. 

Mede 0,640 m de comprimento e 0,460 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
F 42.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões e muito patinados. Ocupa área 
medindo 0,210 m de comprimento e 0,035 m de largura. 

F 42.2 – Meandro. Trata-se de meandriforme sinistrorso e 
dextrorso, talvez reproduzindo enrolamento de ofídeo, envolvido por dois 
círculos, encontrando-se o exterior algo incompleto e amputado, devido a 
fracturas do suporte. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, constituindo linhas largas, 

profundas e quase contínuas. Sobrepõe mancha (F 42.4) e é sobreposto 
pela extremidade de linha recta (F 42.3). Mede 0,400 m de diâmetro. 

F 42.3 – Linha recta. Apresenta negativos de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, constituindo linha contínua. Sobrepõe 
meandro (F 42.2). Mede 0,075 m de comprimento. 

F 42.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Ocupa área medindo 0,120 m 
de diâmetro. 

F 42.5 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Apresenta 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. O grande meandriforme, ocupando quase toda a 

superfície do pequeno suporte, integra família iconográfica, com outros 

exemplares na estação de Fratel (rocha 129) e pertence ao período em 

que também se representaram conjuntos de grandes círculos concêntricos 

(período atlântico). 
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FRATEL 43 
 

Superfície. Superfície sub-horizontal (6º), com contorno 

poligonal, definida por fracturas e cortada por outras fracturas, tal como 

por numerosas fissuras. Mede 1,280 m de comprimento e 0,605 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 43.1 – Mancha. Conjunto de picotados com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
F 43.2 – Semicírculo. Apresenta negativos, de contorno circular 

ou oval, com dimensões médias a grandes, formando linha larga e 
contínua. Foi sobreposto por círculo (F 43.3). Mede 0,065 m de diâmetro. 

F 43.3 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe semicírculo (F 43.2). Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

F 43.4 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Pode associar-se à covinha a seguir descrita. Mede 0,020 m 
de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 43.5 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada, com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Pode associar-se à covinha anteriormente descrita (F 43.4). Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 43.6 – Círculo. Oferece grande tamanho e foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linha bastante larga, profunda e contínua, embora 
actualmente interrompida devido a fracturas do suporte e, em especial, a 
parte do seu bordo. Sobrepõe duas figuras ovais (F 43.6 e F 43.14) e 
linha (F 43.10). Mede 0,400 m de diâmetro. 

F 43.7 – Oval. Representação obtida através de picotados com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, formando 
linha larga e contínua, interrompida por fractura do suporte. Foi 

sobreposta por ferradura (F 43.9). Mede 0,125 m por 0,085 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 43.8 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda e 
contínua, interrompida devido a fractura do bordo do suporte. Mede 
0,130 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 43.9 – Ferradura. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe oval (F 43.7) e linha (F 43.10). Mede 
0,080 m de comprimento. 

F 43.10 – Linha curva. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, algo descontínuos. Foi 
sobreposta por grande círculo (F 43.6) e por ferradura (F 43.9), estando 
interrompida devido a fractura do suporte. Mede 0,225 m de 
comprimento. 

F 43.11 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linha irregular e algo descontínua. Foi 
sobreposta por grande círculo (F 43.6). Mede 0,080 m por 0,035 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 43.12 – Oval. Evidencia negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,105 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 43.13 – Linha quebrada. Apresenta apenas dois ângulos e foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias e algo descontínuos. Mede 0,150 m de comprimento. 

F 43.14 – Oval. Encontra-se representada através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
larga, profunda e contínua. Foi sobreposta por grande círculo (F 43.6). 
Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 43.15 – Círculo. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e contínua. 
Encontra-se amputado devido a fractura do suporte. Mede 0,065 m de 
diâmetro. 

F 43.16 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,095 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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F 43.17 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

F 43.18 – Antropomorfo. Apresenta forma esquemática em phi 
(φ), com a barra central ligeiramente ondulada. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
constituindo linhas largas, profundas e contínuas, embora o seu contorno 
se encontre parcialmente amputado, devido a fractura do suporte. 
Sobrepõe duas ovais de dimensões menores (F 43.20 e F 43.21). Mede 
0,180 m de altura e 0,140 m de largura máxima. 

F 43.19 – Mancha. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 43.20 – Oval. Oferece negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linha larga e contínua. Foi sobreposta 

por antropomorfo (F 43.18). Mede 0,075 m por 0,055 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 43.21 – Oval. Apresenta picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Foi 
sobreposta por antropomorfo (F 43.18) e no seu interior observa-se 
pequena mancha. Mede 0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 43.22 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval e 
de grandes dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 

F 43.23 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linha contínua, mas de bordos 
irregulares. Sobrepõe idoliforme (F 43.24) e dois círculos concêntricos  
(F 43.27) de que aproveita parte. Mede 0,100 m por 0,060 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 
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F 43.24 – Idoliforme. Apresenta a extremidade distal 
semicircular, os lados verticais e base plana. Foi gravado com negativos 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, embora algo irregular. Foi sobreposto por oval (F 43.23). Mede 
0,130 m de altura e 0,085 m de largura. 

F 43.25 – Círculo contendo covinha central. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
formando linha larga, profunda e contínua. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 43.26 – Mancha. Núcleo de picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 43.27 – Dois círculos concêntricos. Apresentam negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linhas largas, contínuas e profundas. Encontram-se sobrepostos por oval 
(F 43.23). Medem 0,080 m e 0,150 m de diâmetro. 

F 43.28 – Oval. É constituída por picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. Mede 
0,115 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 43.29 – Círculo. Oferece negativos de contorno circular ou 
oval, com grandes dimensões, formando linha larga, profunda e contínua. 

▲ Rocha F 43. 
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Mostra, no interior, mancha de picotados dispersos (F 43.30). Mede 
0,150 m de diâmetro. 

F 43.30 – Mancha. Constituída por picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,080 m 
de diâmetro. 

F 43.31 – Oval. Gravada com levantamentos de contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, oferece linha larga, profunda e 
contínua. Foi sobreposta por outra oval (F 43.32). Mede 0,120 m por 
0,105 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 43.32 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, formando linha larga, profunda e contínua. 
Sobrepõe oval (F 43.31). Mede 0,075 m por 0,055 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 43.33 – Linha curva. Encontra-se entre as duas ovais 
anteriormente descritas e foi gravada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

F 43.34 – Oval (?). Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, interrompida 
devido a fractura do suporte. Mede 0,075 m por 0,035 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 43.35 – Círculo. Incompleto, apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando esboço e linha 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 43.36 – Mancha. Conjunto heterogéneo de picotados, mais ou 
menos dispersos, com contorno circular ou oval, alguns em forma de 
bago-de-arroz, e de dimensões pequenas, médias e grandes. Mede    
0,150 m de diâmetro. 

Comentário. As sobreposições e as diferenças de pátina, como as 

variantes técnicas de gravação permitem definir quatro grandes 

momentos de execução das gravuras deste suporte, iniciando-se a 

actividade gráfica, possivelmente, no Neolítico Final ou no Calcolítico 

(período IV), mas intensificando-se durante as Idades do Bronze e Idade 

do Bronze Final (períodos V e VI). Os dois círculos concêntricos e o 

círculo com covinha central integram iconografia típica do período V, ou 

atlântico, da evolução da arte do Tejo, enquanto a ferradura e o grande 

círculo, que sobrepõe várias figuras, correspondem ao período terminal 

deste ciclo artístico. 

É possível que o grande círculo esteja associado a círculo, que se 

encontra em um dos lados, e a antropomorfo esquemático, situado no 

lado oposto. Também o idoliforme pode encontrar-se associado ao 

círculo contendo covinha central. 

 

 

 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 

antropomorfo - - - 1 - 1 2,78 

idoliforme 1 - - - - 1 2,78 

círculos - 2 - 3 - 5 13,89 

ovais - 2 7 2 2 13 36,11 

círc. cont. ponto cent. - 1 - - - 1 2,78 

dois círculos conc. - 1 - - - 1 2,78 

semicírculo - - 1 - - 1 2,78 

ferradura - - - 1 - 1 2,78 

linhas curvas - - 1 1 - 2 5,55 

linha quebrada 1 - - - - 1 2,78 

covinhas - - - 2 - 2 5,55 

manchas - - - - 7 7 19,44 

Total 2 6 9 10 9 36 100 

% 5,55 16,67 25,00 27,78 25,00 100  

Síntese iconográfica da rocha 43 de Fratel. 
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FRATEL 43A 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (6º), com perímetro poligonal, 

definido por fracturas, atravessada por fracturas oblíquas e contendo 

diversas fissuras. Mede 0,440 m de comprimento e 0,205 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 43A.1 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou 

oval, de grandes dimensões, definindo linha larga e profunda, algo 
descontínua e amputada devido a fractura do bordo do suporte. Mede 
0,090 m de diâmetro. 

F 43A.2 – Círculo. Mostra levantamentos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e 
profunda, quase contínua, amputada devido a fracturas do bordo e do 
interior do suporte. Envolve o círculo a seguir descrito (F 43A.3). Mede 
0,200 m de diâmetro. 

F 43A.3 – Círculo. Mostra picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda e 
contínua, embora interrompida devido a fracturas ulteriores do suporte. 
Foi envolvido por círculo maior (F 43A.2). Mede 0,115 m de diâmetro. 

 
 
 
 

 

FRATEL 43B 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (4º), com forma oval 

alongada, delimitada por fracturas e mostrando diversas fissuras. Mede 

0,345 m de comprimento e 0,125 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 43B.1 – Trapézio (?). Apresenta apenas dois dos lados, dado ter 

sido amputado por fractura do bordo do suporte. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha larga, profunda e contínua. Mede 0,110 m de 
comprimento. 

F 43B.2 – Círculo. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 43B.3 – Covinha. Apresenta perímetro subcircular e foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,005 m de profundidade. 
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FRATEL 45 
 

Suporte. Superfície oblíqua (45º), com forma rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada tanto por fracturas como por 

fissuras longitudinais e transversais. Mede 1,100 m de comprimento e 

0,400 m de largura, na área mesial. 

Catálogo.  
F 45.1 – Escutiforme. Oferece contorno oval e o interior 

reticulado. Foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linhas largas e contínuas. 
Mede 0,240 m por 0,175 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 45.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,080 m 
de diâmetro. 

F 45.3 – Oval. Foi figurada com negativos, de contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, formando linha nem sempre contínua. 
Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 45.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

F 45.5 – Mancha. Grupo de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

F 45.6 – Mancha. Aglomerado de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

F 45.7 – Bucrânio. Oferece armação rectilínea e corpo linear. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, enformando linhas contínuas. Mede 0,090 m de 
comprimento. 

F 45.8 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo oval e 
segmento central longitudinal, ou seja, em forma de phi. Apresenta 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
constituindo linhas quase contínuas. Mede 0,070 m de altura e 0,080 m 
de largura máxima. 

F 45.9 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,200 m de diâmetro. 
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▲ Rocha F 45. Vista geral. 

◄ Rocha F 45. Pormenor. 
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FRATEL 451 
 

Suporte. Superfície, de bloco móvel, mostrando contorno 

trapezoidal, percorrida por fissuras transversais. Mede 0,640 m de 

comprimento e 0,370 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 451.1 – Círculo. Foi gravado com levantamentos, de contorno 

circular ou oval, com médias dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 451.2 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua e larga. Encontra-
se amputado devido a fractura do suporte. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 451.3 – Antropomorfo. Esquemático, mostra pequena cabeça 
subcircular, tronco rectilíneo, braços semi-erguidos, abertos à altura dos 
ombros, e pernas afastadas, em forma de V invertido. Mostra picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 
0,140 m de altura e 0,090 m de largura, nos braços. 

F 451.4 – Lobo. Encontra-se de pé e voltado para o lado esquerdo 
do observador. Oferece cabeça comprida, encimada por duas orelhas 
erguidas, pescoço largo e curto, tal como corpo ovalado, embora com a 
linha cérvico-dorsal e a ventral quase planas. Os dois membros dianteiros 
são quase paralelos entre si e perpendiculares ao corpo, enquanto os 
ulteriores estão algo oblíquos em relação àquele. A cauda, ligeiramente 
levantada, confunde-se, em parte, com o corpo de outro animal da mesma 
espécie (F 451.5). Foi figurado através de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas e 
manchas, que preenchem totalmente a cabeça e o corpo. Está sobreposto 
por dois círculos (F 451.6 e F 451.7), tal como por lobo (F 451.5). Mede 
0,230 m de comprimento e 0,160 m de altura, na cabeça. 

F 451.5 – Lobo. Foi representado de pé, mas obliquamente, 
dirigido para o lobo acima descrito (F 451.4) e para o lado esquerdo do 
observador. A cabeça é rectangular e está erguida, sendo encimada pelas 
duas orelhas. O corpo mostra forma oval, muito alongada. Os membros 

anteriores e os ulteriores, são oblíquos em relação ao corpo. Apresenta 
picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas e manchas densas. Sobrepõe a 
cauda de outro lobo (F 451.5), figurando pré-acasalamento, e foi 
sobreposto por oval (F 451.8). Mede 0,280 m de comprimento e 0,135 m 
de altura, na cabeça. 

F 451.6 – Círculo. Pouco mais que um esboço, possui picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e algo 
descontínuos. Sobrepõe o pescoço e os membros anteriores de lobo       
(F 451.4) e círculo (F 451.7). Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 451.7 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, enformando linha contínua e profunda. 
Sobrepõe os quartos traseiros de lobo (F 451.4), sendo sobreposto por 
círculo (F 451.6) e por barra (F 451.11). Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 451.8 – Oval. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Sobrepõe 
zoomorfo (F 451.5) e antropomorfo (F 451.3). Mede 0,140 m por      
0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 451.9 – Linha curva. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e contínuos. Mede 
0,100 m de comprimento. 

F 451.10 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe círculo (F 451.2). 
Mede 0,040 m de comprimento. 

F 451.11 – Barra. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe círculo (F 451.7). Mede 
0,040 m de comprimento. 

F 451.12 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,120 m de diâmetro. 

Comentário. Importa relevar a cena de pré-acasalamento entre 

dois zoomorfos de estilo estilizado dinâmico, de que constitui exemplar 

único, embora com paralelos tanto no período subnaturalista como no 

estilizado estático. 
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O antropomorfo, que devemos atribuir àquele mesmo período, 

pode corresponder a entidade sobrenatural que controlasse os 

comportamentos animais. 

Os quatro círculos descritos e a oval são muito mais tardios, 

conforme demonstram não só as sobreposições como os graus de pátina 

que apresentam, em relação às figurações zoomorfas ou à antropomorfa, 

pelo que devem corresponder ao período terminal da arte tagana. 

 
      

      

   F 451.11  F 451.6   P VI-B 
      

      

      

      

  F 451.8  F 451.7    P VI-A 
         

         

          

          

  F 451.3  F 451.4  F 451.5   P III 
      

      

Síntese estratigráfica da rocha 451 de Fratel. 
 
 
 

 
  

89

▲ Rocha F 451 (R XI/79-26). 



   

FRATEL 452 
 

Suporte. Superfície vertical (90º), com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras transversais. 

Mede 0,660 m de comprimento e 0,200 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
 F 452.1 – Círculos geminados. Trata-se de esboço, elaborado com 

negativos de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e 
descontínuos. Medem 0,035 m e 0,025 m de diâmetro. 

F 452.2 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Ocupa 
área medindo 0,550 m de comprimento e 0,100 m de largura. 

F 452.3 – Trapézio. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas irregulares 
mas contínuas. Mede 0,090 m de comprimento e 0,065 m de altura. 

F 452.4 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
mostra negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 452.5 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravada 
com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,025 m por 0,20 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de 
profundidade. 

F 452.6 – Trapézio. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Sobrepõe quadrado (F 452.7). Mede 0,100 m de comprimento e 0,090 m 
de altura. 

F 452.7 – Quadrado. Oferece picotados com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linhas largas e contínuas. Foi 
sobreposto por trapézio (F 452.6). Mede 0,075 m de lado. 

F 452.8 – Rectângulo. Esboço, formado por negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,055 m de comprimento e 0,030 m de largura. 

F 452.9 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro.  
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FRATEL 453 
 

Suporte. Bloco móvel, mostrando superfície sub-rectangular, 

medindo 0,365 m de comprimento e 0,140 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo 
F453.1 – Ângulo. Agudo, apresenta levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento máximo. 

F453.2 – Oval. Mostra picotados, possuindo contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Encontra-
se incompleta, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,105 m por 
0,085 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F453.3 – Veado. Possível representação de fêmea, ou corça, de pé 
e dirigida para o lado esquerdo do observador. A cabeça oferece forma 
triangular e duas pequenas orelhas, dispostas em V. O pescoço é largo e o 
corpo possui aspecto ovalado, com as linhas cérvico-dorsal e ventral 
pouco convexas. Os membros são lineares, encontrando-se os dois 
dianteiros, quase paralelos e perpendiculares ao corpo. Foi somente 
figurado um dos membros ulteriores, algo oblíquo em relação ao corpo e 
amputado, devido a fractura do bordo do suporte. Apresenta picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas e manchas que preenchem a cabeça e o 
corpo. Mostra incisos, perpendicularmente ao corpo, três fusiformes, 
gravados por abrasão, por certo que figurando armas de arremesso, talvez 
zagaias (F453.4; F 453.5; F453.6). Mede 0,275 m de comprimento e  
0,150 m de altura, na cabeça. 

F453.4 – Fusiforme. Foi gravado por abrasão, constituindo sulco 
com secção em U. Sobrepõe o dorso de veado (F453.3) e encontra-se 
incompleto devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,048 m de 
comprimento. 

F453.5 – Fusiforme. Foi representado através de abrasão, 
formando sulco com secção em U. Sobrepõe o corpo de veado (F453.3). 

Mede 0,064 m de comprimento. 
F453.6 – Fusiforme. Figurado através de abrasão, apresenta 

secção em U. Sobrepõe o corpo de veado (F453.3). Mede 0,051 m de 
comprimento. 

F453.7 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

Comentário. O veado fêmea integra-se nas dimensões do 

suporte, quase o ocupando na totalidade. As suas características 

morfológicas permitem integrá-lo no estilo estilizado estático e, portanto, 

no período II da arte do Tejo. Trata-se, também, da figura mais patinada 

desta rocha, mostrando o preenchimento do corpo com picotados, técnica 

usada não só no período a que pertence como no subsequente (estilizado 

dinâmico). Importa chamar a atenção para o facto do contorno do animal 

se distinguir bastante bem do preenchimento interior, o que também 

acontece nas pinturas levantinas da mesma idade. 

São poucas as representações, no Vale do Tejo, de zoomorfos 

associados a armas, indicando a actividade venatória, para além de outras 

conotações de carácter simbólico. No presente caso, as três armas, talvez 

zagaias, foram figuradas através da técnica da abrasão, melhor 

contrastando com a imagem zoomórfica e como que abrindo feridas no 

corpo do animal. 

As restantes figuras reconhecidas neste suporte são, todas elas, 

mais tardias que o cervídeo mencionado. Todavia, a oval foi-lhe 

claramente associada. 
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FRATEL 46 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno poligonal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por numerosas fissuras 

longitudinais. Mede 1,525 m de comprimento e 0,870 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 46.1 – Mancha. Conjunto heterogéneo de levantamentos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas a grandes dimensões. Mede  
0,080 m de diâmetro. 

F 46.2 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 46.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 46.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando 
contorno oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 46.5 – Soliforme. Mostra corpo subcircular e oito raios, com 
distintas dimensões. Foi gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linhas largas, profundas e 
contínuas. O interior encontra-se preenchido por picotados. Mede     
0,250 m de diâmetro. 

F 46.6 – Semicírculo. Oferece negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha, profunda, larga e 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 46.7 – Ângulo. Com forma recta, foi gravado a partir de 
levantamentos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
formando linha de lados irregulares, mas contínua. Mede 0,115 m de 
comprimento. 

F 46.8 – Oval. Foi figurada através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,090 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 46.9 – Círculo. Trata-se de esboço, executado através de 
levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 46.10 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha de bordos algo 
irregulares mas contínua. Sobrepõe zoomorfo (F 46.12) e, no seu interior, 
observa-se mancha picotada (F 46.11). Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 46.11 – Mancha. Conjunto de picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Encontra-se no interior de círculo            
(F 46.10). Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 46.12 – Caprino. Foi representado voltado para o lado direito 
do observador e mostra tanto o corpo como a cabeça e os membros de 
perfil, encontrando-se apenas a armação figurada em perspectiva. A 
cabeça oferece contorno subtriangular, o pescoço é curto e a armação tem 
forma de V. O corpo apresenta forma ovalada, embora a linha cérvico-
dorsal e a ventral sejam quase rectas. A cauda é curta. Os membros têm 
aspecto linear e são ligeiramente oblíquos em relação ao eixo do corpo. 
No interior do corpo, tanto nos quartos dianteiros como nos traseiros, 
mostra manchas de picotados. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas, largas 
e profundas. Encontra-se sobreposto por círculo (F 46.10) e por oval      
(F 46.13). Mede 0,140 m de comprimento e a altura, na cabeça, é de 
0,100 m. 

F 46.13 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e contínua. 
Sobrepõe zoomorfo (F 46.12) e linha recta (F 46.14). Mede 0,115 m por 
0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 46.14 – Linha recta. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e quase contínuos. Foi sobreposta por oval   
(F 46.13). Mede 0,075 m de comprimento. 

F 46.15 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, foi 
gravada através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 46.16 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a grandes. Ocupa área 
com cerca de 0,200 m de diâmetro.  
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F 46.17 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular, 
tendo sido gravada com picotados de contorno oval e dimensões médias. 
Mede 0,015 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 46.18 – Oval. Mostra picotados com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha larga e quase 
contínua. Mede 0,085 m por 0,065 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 46.19 – Caprino. Foi figurado em queda, com a cabeça voltada 
para baixo, observando-se apenas um membro dianteiro, encontrando-se 
ambos membros traseiros paralelos e verticais. A cabeça oferece perfil 
triangular e a armação é longa e dirigida para trás, igualmente vista de 
lado. O pescoço é muito longo. O corpo possui forma ovalada, embora 
com as linhas cérvico-dorsal e ventral quase planas. Encontra-se 
representado através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas largas, profundas e contínuas. 
Mede 0,130 m de comprimento e 0,065 m de altura máxima, na cabeça. 

F 46.20 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 46.21 – Barra. Oferece negativos, possuindo contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua. Mede     
0,060 m de comprimento. 

F 46.22 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 46.23 – Barra. Mostra negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

F 46.24 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

F 46.25 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Esta superfície apresenta figuração de caprino em 

queda, constituindo caso único na arte do Vale do Tejo, mas com 

antecedentes na arte paleolítica do Vale do Côa. Trata-se de figura 

provida de grande dinamismo e de alguma síntese formal, mas que 

devemos incluir no período III da evolução crono-estilística da arte 

tagana. Outra representação de caprino, figurada de perfil e estática, 

mostrando alta armação em forma de V, deve incluir-se na fase final 

daquele mesmo período. 

O soliforme pode integrar o período IV e as restantes imagens 

pertencerão ao período VI da sistematização referida. Durante este último 

foram associados ao caprino de maiores dimensões, de cada lado, uma 

oval e um círculo, aspecto recorrente na arte do Vale do Tejo. 

 
 P III P IV P VI P ? total % 
caprinos 2 - - - 2 8 

soliforme - 1 - - 1 4 

círculos - - 2 - 2 8 

semicírculo - - 1 - 1 4 

ovais - - 3 - 3 12 

covinhas - - - 3 3 12 

linha recta - - - 1 1 4 

ângulo - - - 1 1 4 

manchas - - - 9 9 36 

barras - 2 - - 2 8 

Total 2 3 6 14 25 100 

% 8 12 24 56 100  
Síntese iconográfica da rocha 46 de Fratel. 
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FRATEL 471 
 

Suporte. Rocha sub-vertical (84º), com perímetro ovalado, 

delimitada por fracturas e mostrando fissuras longitudinais e transversais. 

Mede 0,300 m de comprimento e 0,155 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
F 471.1 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e contínuos. Mede 
0,090 m de comprimento. 

F 471.2 – Peixe. Encontra-se voltado para o lado direito do 
observador. Mostra corpo oval e barbatana caudal triangular. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, formando linhas contínuas. Mede 0,105 m de comprimento. 

Comentário. Uma das figuras corresponde a rara representação 

de peixe, dado se conhecerem outras, em Fratel e São Simão, mas de 

espécie bem diferente. É possível que a linha descrita pertença a uma 

segunda imagem de peixe que não foi concluída. 
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FRATEL 482 
 

Suporte. Superfície oblíqua (30º), com perímetro de forma 

poligonal, definida por fracturas e apresentando fissuras transversais. 

Mede 0,975 m de comprimento e 0,355 m de largura. 

Catálogo. 
F 482.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

F 482.2 – Esteliforme. Mostrava a extremidade distal semicircular 
e a base recta, encontrando-se amputado, devido a fractura do bordo do 
suporte. Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, constituindo linhas contínuas. Sobrepõe círculo   
(F 482.4). Mede 0,145 m de altura. 

F 482.3 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular e de 
dimensões médias, formando linha contínua. Encontra-se amputado 
devido a fractura do bordo do suporte. Media 0,040 m de diâmetro. 

F 482.4 – Círculo. Foi, representado através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, mas amputada devido a fractura do bordo do suporte. Foi 
sobreposto por esteliforme (F 482.2). Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 482.5 – Oval. Apresenta negativos, de contorno circular ou oval 
e de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Mede 0,060 m 
por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 482.6 – Círculo. Mostra negativos, de contorno circular ou oval 
e de dimensões médias a grandes, enformando linha contínua. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

F 482.7 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 482.8 – Oval. Foi figurada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, constituindo linha 
contínua. Sobrepõe círculo (F 482.9). Mede 0,195 m por 0,125 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 
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F 482.9 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval e médias dimensões, enformando linha contínua. Foi sobreposto por 
oval, de grandes dimensões (F 482.8). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 482.10 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,140 m de diâmetro. 

F 482.11 – Mancha. Núcleo de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 482.12 – Círculo. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua mas algo difusa. Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 482.13 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,050 m de diâmetro. 

F 482.14 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,140 m de 
diâmetro. 

F 482.15 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade.  

▲ Rocha F 482. Vista de noroeste. 
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FRATEL 49 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (18º), delimitada por 

profundas fracturas, apresentado contorno trapezoidal, atravessada por 

fissuras longitudinais. Mede 0,685 m de comprimento e 0,500 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 49.1 – Barra. Foi gravada com picotados de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe linha (F 49.2). Mede 0,130 m de 
comprimento. 

F 49.2 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e quase contínuos. Sobrepõe o 
círculo a seguir descrito (F 49.3) e foi sobreposta por barra (F 49.1). 
Mede 0,185 m de comprimento. 

F 49.3 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval, com pequenas e médias dimensões, constituindo linha descontínua. 
Encontra-se sobreposto por linha recta (F 49.2) e por oval (F 49.4). Mede 
0,100 m de diâmetro. 

F 49.4 – Oval. Oferece picotados, de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Sobrepõe o 
círculo anteriormente descrito (F 49.3). Mede 0,110 m por 0,080 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 49.5 – Oval. Muito estreita, mostra levantamentos com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha 
quase contínua. Mede 0,060 m por 0,030 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 49.6 – Círculo. Esboço, formado por negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

F 49.7 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 49.8 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos de contorno circular ou oval, com dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 49.9 – Covinha. Formal e tecnicamente semelhante à figura 
anterior (F 49.8). Mede 0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

F 49.10 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 49.11 – Dois círculos concêntricos. Foram figurados através de 
levantamentos de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 
constituindo linhas largas e contínuas, actualmente interceptadas por 
fracturas do suporte. Medem 0,075 m e 0,170 m de diâmetro. 

F 49.12 – Caprino. Encontra-se de pé, voltado para o lado direito 
do observador embora algo inclinado, em relação ao eixo maior do 
suporte. Oferece cabeça com perfil triangular, encimada por armação 
alta, assente sobre pescoço longo. O corpo é ovalado, mostrando tanto a 
linha cérvico-dorsal como a ventral convexas. Apresenta, no interior do 
corpo, duas linhas paralelas à linha ventral. A cauda é curta. Os membros 
são rectilíneos, encontrando-se os dianteiros, mais curtos, dirigidos para 
diante e sendo os traseiros perpendiculares ao eixo maior do corpo, 
simulando perspectiva. Foi gravado com picotados, com contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas, preenchendo a cabeça e o pescoço. Mede 0,160 m de 
comprimento e 0,010 m de altura, na cabeça. 

F 49.13 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, mostra 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 49.14 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
picotados com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,030 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 49.15 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 
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Comentário. A iconografia descrita integra, pelo menos, quatro 

grandes momentos de realização, dois dos quais ilustrados através de 

relação estratigráfica. 

O primeiro daqueles momentos corresponde à figura zoomórfica, 

com o corpo listado e que encontra paralelos, entre outros, em 

representações de cervídeos da rocha 491 de Fratel, situada muito 

próxima, integrando os períodos II e III da arte do Vale do Tejo. Todavia, 

a figuração em apreço deve corresponder à fase inicial do período III, ou 

estilizado dinâmico, conservando memória da linha da vida e das 

reticulas que observamos no interior dos corpos dos animais mais 

recuados do ciclo artístico tagano, em tempos holocénicos. Todavia, a sua 

posição e características anatómico-estilísticas indicam a presença de 

perspectiva e a tentativa de sugerir movimento, importante inovação 

própria do período III. A posição marginal que ocupa no suporte o 

caprino, é comum no período indicado. 

No período atlântico foi, por certo, gravado o conjunto 

constituído por dois círculos concêntricos, com grandes dimensões, quase 

ao centro do painel e dominando o seu espaço. 

Ao terceiro momento de produção iconográfica devem ser 

atribuídos um dos círculos (F 49.3) e, talvez, a linha (F 49.2) que o 

sobrepõe. 

O quarto momento compreende figura oval (F 49.4) que se 

associa a barra, constituindo grupo recorrente na arte do Tejo. Estas 

figuras sobrepõem as duas anteriormente referidas. Por fim, terão sido 

gravadas as covinhas, quatro das quais constituem dois pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

▲ Rocha F 49. 
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FRATEL 491 
 

Suporte. Faz parte de bancada, ligeiramente sobrelevada e com 

62 m de cota, afastada cerca de 25 m do leito normal do Tejo, no sopé da 

inclinada vertente que ali bem define o fundo do seu vale. Oferece 

superfície oblíqua (30º), inclinada para nordeste, com forma trapezoidal. 

A sua maior dimensão está orientada aproximadamente no sentido 

sudeste-noroeste, e quase na perpendicular ao curso do rio naquele local. 

Mostra profundas fracturas transversais e longitudinais, que definem uma 

grande superfície central, mais decorada, um outro painel a sueste, tal 

como áreas marginais a norte e a noroeste. Apresenta diversas fissuras 

oblíquas. Mede 3,250 m de comprimento máximo por 1,250 m de largura 

na área mesial.  

Catálogo. 
F 491.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Parece inscrever-se no sector do suporte a cuja forma se 
assemelha. No seu interior observam-se alguns picotados dispersos. 
Localiza-se na área sudeste da rocha e é a figura mais afastada do seu 
centro. Mede 0,300 m de diâmetro. 

F 491.2 – Meandro. Descreve sete curvas e foi realizado através 
de picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
constituindo linha descontínua. Mede 0,200 m de comprimento e      
0,100 m de largura máxima. 

F 491.3 – Veado. Foi representado de pé, dirigido para o lado 
direito do observador. A cabeça, encontra-se levantada e assenta em 
pescoço alto. A armação é bem desenvolvida e tem forma de V. Oferece 
corpo trapeziforme, em contorno, e dois pares de membros lineares, mas 
ligeiramente arqueados, estando os dianteiros oblíquos. A cauda é curta e 
está erguida. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, constituindo linhas quase contínuas, embora com 
largura e profundidade variáveis. Oferece a sensação de movimento; 

conseguido através da perspectiva com que foi registada tanto a armação 
como ambos pares de membros e, ainda, ao facto de haver diferenças de 
densidade na picotagem da metade frontal, mais densa e mais próxima do 
observador, em relação à restante, que é menos nítida e, portanto, parece 
mais afastada. Igualmente, a posição deste zoomorfo disposto na oblíqua, 
não só em relação ao eixo longitudinal do suporte como à situação 
normal dos seus observadores, e numa das suas zonas mais altas, junto a 
um dos bordos, imprimem-lhe um sábio sentido de elegância e 
dinamismo. Mede 0,125 m de comprimento e 0,160 m de altura máxima, 
na cabeça. 

F 491.4 – Cão. Foi figurado de pé, dirigido para a figura 
anteriormente descrita (F 491.3) e para o lado direito do observador. A 
cabeça é curta e assenta sobre pescoço alto e forte. Mostra corpo 
trapezoidal, muito longo e com um membro em cada extremidade, ou um 
par, mas estando juntos, perpendiculares àquele. Foi realizado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
constituindo linhas e manchas contínuas. Esta representação é oblíqua ao 
eixo maior da rocha e à posição normal do observador, devendo estar 
associada à anteriormente descrita. É aceitável que ambas constituam, 
conforme as diferenças morfológicas registadas deixam supor, cena de 
carácter cinegético onde o veado seria perseguido pelo cão e encurralado 
no canto definido pelos limites do suporte. Mede 0,125 m de 
comprimento e 0,070 m de altura máxima, na cabeça. 

F 491.5 – Mancha. Apresenta picotados dispersos, de contorno 
circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,300 m de diâmetro. 

F 491.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 
F 491.7 – Veado. Encontra-se de pé e dirigido para o lado direito do 
observador. A cabeça oferece perfil triangular e suporta desenvolvida 
armação de contorno oval, assentando em pescoço forte e curto. Mostra 
corpo com forma oval alongada, possuindo linha cérvico-dorsal quase 
plana, assente sobre dois pares de membros lineares e paralelos dois a 
dois, estando os dianteiros oblíquos em relação ao corpo. No interior 
deste detectam-se duas linhas, transversais, que o dividem em três áreas 
semelhantes, ambas partindo do pescoço e atingindo a extremidade dos 
quartos  traseiros.  A  linha  superior  é  quase  recta,  sendo  a  inferior  
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arqueada, acompanhando o traço que delimita o ventre do animal. A 
cauda é curta. Foi representado através de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas, 
mais ou menos largas e profundas. Tanto o interior da cabeça, como o 
pescoço e o peito foram preenchidos com picotado denso. A armação, 
com galhos radiais, e a cabeça, exibem técnica de gravação muito 
precisa, com negativos regulares, não muito grandes, mas profundos, e de 
arestas boleadas. A armação e os membros encontram-se em perspectiva, 
enquanto o corpo e a cabeça foram representados de perfil. No entanto, 
tanto este aspecto como o facto de os membros dianteiros estarem 
oblíquos em relação ao corpo e, ainda, de uma das linhas do seu interior 
ser arqueada, dão à imagem não só a sensação de volume, como lhe 
imprimem o denominado “movimento congelado”, parecendo que foi 
registada em momento de pose. Sob o ventre, entre os dois pares de 
membros, observa-se linha (F 491.30), tendo a cauda sido sobreposta por 
longa linha curva, por certo querendo figurar uma nova cauda (F 491.31). 
Mede 0,375 m de comprimento e 0,235 m de altura máxima, na cabeça. 

F 491.8 – Veado. Foi representado de pé, em corrida, dirigido para 
o lado esquerdo do observador. Deve figurar fêmea ou corça. A cabeça, 
sobre pescoço curto, oferece perfil triangular e suporta a armação. As 
orelhas estão representadas, através de dois traços lineares, paralelos e 
verticais. Mostra corpo com contorno ovalado, inteiramente preenchido 
por picotagem, assente em dois pares de membros lineares, encontrando-
se os dianteiros dispostos em forma de V invertido e os ulteriores 
paralelos entre si, algo encurvados e oblíquos em relação ao corpo. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões. A posição dos membros e o facto de não só ser mais larga na 
metade traseira, como de estar disposta obliquamente em relação à 
orientação longitudinal do suporte, conferem à figura notável sentido de 
movimento e perspectiva. Os membros posteriores sobrepõem a área 
central do corpo de cervídeo, de estilo diferente, que descreveremos em 
seguida (F 491.9), e quase toca com as patas dianteiras a armação do 
veado anteriormente referido (F 491.7). Parece claro que esta 
representação se inscreveu no espaço deixado livre pelas duas figurações 
mencionadas e o limite físico do suporte, oferecendo-nos não só 
excelente exemplo de estratigrafia vertical como, também, horizontal. 
Mede 0,210 m de comprimento por 0,140 m de altura, na cabeça. 

 F 491.9 – Veado. Encontra-se de pé e dirigido para o lado direito 
do observador. A cabeça, com pescoço longo, oferece perfil triangular e 
suporta armação bem desenvolvida, de forma oval.. Mostra corpo 
ovalado, assente sobre dois pares de membros lineares. Uma linha, que 
parte da base do pescoço e atinge o ponto onde arranca a cauda, divide o 
corpo deste zoomorfo em duas metades semelhantes. O pescoço, em 
contorno, é segmentado, por dois traços paralelos transversais e, na sua 
ligação com o corpo, oferece mancha de picotado não muito densa. A 
cauda é curta. Os membros dianteiros, estão ligeiramente oblíquos em 
relação ao corpo e quase obliterados por profunda fractura Foi gravado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas. Tanto a armação como os 
membros foram representados em perspectiva, enquanto o corpo e a 
cabeça estão de perfil. Um dos galhos da armação sobrepõe o membro 
traseiro de zoomorfo (F 491.11) e o corpo encontra-se sobreposto pelos 
membros traseiros de veado (F 491.8.) e por linha curva (F 491.33). Mede 
0,425 m de comprimento e 0,275 m de altura máxima, na cabeça.  

F 491.10 – Mancha. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 491.11 – Zoomorfo indeterminado. Trata-se, mito possível-
mente de representação de veado, com corpo de forma oval alongada, 
assente em dois pares de membros lineares. A figuração quase 
desapareceu, em virtude da fractura do bordo superior do suporte, 
observando-se, apenas, sector da linha ventral, os dois membros traseiros 
e restos de um dos dianteiros. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas. 
Uma das patas traseiras é sobreposta pela armação de veado (F 491.9). A 
parte conservada mede 0,200 m de comprimento e 0,110 m de altura, nos 
quartos traseiros. 

F 491.12 – Veado. Foi figurado de pé e dirigido para o lado direito 
do observador. A cabeça, sobre pescoço curto e estreito, tem perfil 
triangular e suporta armação muito desenvolvida de contorno oval. 
Apresenta corpo ovalado, assente em dois pares de membros lineares, 
actualmente amputados devido a fractura do suporte. O corpo encontra-se 
dividido, transversalmente, por traço horizontal que, partindo do pescoço, 
atinge o ponto onde arranca a cauda. Traço perpendicular àquele, um 
pouco  atrás  dos  membros  dianteiros,  subdivide  o  corpo  do  animal  
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longitudinalmente. Nos quartos traseiros mostra mancha picotada. A 
armação, quase fechada, oferece galhos muito longos e ramificados, 
sendo semelhante à de cervídeo que se encontra próximo (F 491.9). Foi 
gravado através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas contínuas. A cauda, curta, foi 
sobreposta, em época posterior, por linha de picotado denso (F 491.34). 
Tanto a armação deste animal como os seus membros foram 
representados em perspectiva, sendo a cabeça e o corpo mostrados de 
perfil, sugerindo o estatismo idêntico ao observado em outras figuras 
desta rocha (F 491.7 e F 491.9). Mede, actualmente, 0,300 m de 
comprimento e 0,160 m de altura máxima, na cabeça. 

F 491.13 – Veado. Conserva-se apenas a cabeça, dirigida para o 
lado direito do observador, devido a profunda fractura do suporte. 
Apresenta perfil triangular, suportando armação linear, representada por 
dois traços paralelos e verticais, idêntica à armação de veado 
anteriormente descrito (F 491.8). Oferece negativos de contorno circular 
ou oval, com pequenas dimensões, formando linhas e manchas contínuas, 
semelhantes às utilizadas em outras figuras desta rocha (F 491.8 e            
F 491.21). Podemos aceitar que se trataria de representação semelhante à 
descrita sob o F 491.8, correndo obliquamente à orientação longitudinal 
do suporte e na direcção poente. Mede 0,025 m de comprimento e    
0,045 m de altura máxima. 

F 491.14 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Ocupa fragmento da 
rocha, de forma rectangular, localizado a poente; actualmente separado 
da área central do suporte por profundas fracturas. Mede 0,180 m de 
diâmetro. 

F 491.15 - Veado. Encontra-se de pé, dirigido para o lado direito 
do observador. A cabeça, trapezoidal, assenta em pescoço proporcionado 
e suporta armação, não muito desenvolvida, de contorno oval. Apresenta 
corpo ovalado, assente sobre dois pares de membros lineares, estando os 
dianteiros dispostos em forma de V invertido, e oblíquos em relação ao 
corpo, enquanto os traseiros, paralelos entre si, são perpendiculares 
àquele. No interior do corpo observa-se linha longitudinal, que o divide 
em duas metades sensivelmente iguais, partindo da cabeça e atingindo o 
local onde arranca cauda, muito curta. A armação, representada em   
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perspectiva, e os membros dianteiros, dispostos em V e tal como na 
figura F 491.8, conferem a este pequeno cervídeo a sensação de 
movimento, que é, aliás, acentuada pelo facto de ser ligeiramente oblíquo 
em relação ao desenvolvimento longitudinal do suporte. Foi representado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas contínuas. Sobrepõe, com os membros 
dianteiros, os quartos traseiros de veado (F 491.16) e foi sobreposto por 
linha curva (F 491.35). Mede 0,200 m de comprimento e 0,175 m de 
altura máxima, na cabeça. 

F 491.16 – Veado. Foi figurado de pé e dirigido para o lado direito 
do observador. A cabeça, totalmente picotada, oferece perfil triangular, 
assenta em pescoço longo e suporta armação, muito desenvolvida, com 
contorno oval e galhos radiais. Mostra corpo de forma oval, muito 
alongada, assente em dois pares de membros lineares. O interior do corpo 
encontra-se dividido por três linhas horizontais, partindo a superior do 
pescoço para atingir o ponto onde arranca cauda curta, ligando as duas 
outras o peito aos quartos traseiros. Estes são preenchidos por mancha de 
picotado não muito denso. Os membros dianteiros são paralelos, 

▲ Rocha F 491. Vista geral. 
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ligeiramente oblíquos em relação ao corpo, e os traseiros, um pouco 
encurvados, estão colocados perpendicularmente àquele. Apresenta 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas. A armação mostra linhas mais precisas, 
encontrando-se representada em perspectiva, tal como ambos pares de 
membros, contrastando com a cabeça e o corpo, que se apresentam de 
perfil. A concepção deste cervídeo assemelha-se muito à de exemplar 
acima descrito (F 491.7), registando-se idêntico “movimento congelado”. 
Uma das extremidades dos galhos da armação foi sobreposta pelo 
focinho de outro cervídeo (F 491.21) e a cabeça encontra-se sobreposta 
por mancha triangular alongada (F 491.20). Os quartos traseiros estão sob 
as patas de cervídeo (F 491.15) e a cauda foi sobreposta por longa linha 
curva (F 491.36). Mede 0,500 m de comprimento e 0,250 m de altura 
máxima, na cabeça. 

F 491.17 – Círculo. Oferece negativos, de contorno circular ou 
oval, com pequenas dimensões, formando linha quase descontínua. Mede 
0,012 m de diâmetro. 

F 491.18 – Mancha. Apresenta forma subcircular e foi gravada 
com negativos, de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. 
Mede 0,015 m de diâmetro. 

F 491.19 – Círculo. Mostra levantamentos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Mede    
0,020 m de diâmetro. 

F 491.20 – Triângulo. Apresenta forma muito alongada e 
picotados com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. 
Sobrepõe a cabeça de cervídeo (F 491.16), parecendo constituir longo 
bico. Mede 0,100 m de comprimento e 0,015 m de largura máxima. 

F 491.21 – Veado. Foi representado de pé, dirigido para o lado 
esquerdo do observador. A cabeça, com pescoço forte, suporta armação 
desenvolvida, com galhos radiais, de forma sub-oval mas a tender para a 
forma de V. Oferece corpo ovóide alongado, assente sobre dois pares de 
membros lineares. O corpo encontra-se preenchido por picotados, 
exceptuando área em reserva que atravessa longitudinalmente o animal, 
do meio do peito à zona de onde arranca a cauda. A cabeça e o corpo 
foram figurados de perfil enquanto a armação e os membros estão em 
perspectiva. O corpo, mais largo na metade traseira, e a que corresponde 
um encurvamento dos membros respectivos, associado à posição oblíqua  

 

 
 

 
 ▲ Rocha F 491. Pormenor. 

▲ Rocha F 491. Pormenor. 

105



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que esta representação tem em relação ao desenvolvimento longitudinal 
do suporte, confere-lhe a sensação de perspectiva e de movimento, que 
também encontrámos no zoomorfo F 491.8 e, em menor grau, no             
F 491.15. Sobrepõe uma das hastes da armação de cervídeo (F 491.16). 
Encontra-se, claramente, associado a outro cervídeo (F 491.8). Mede 
0,210 m de comprimento e 0,210 m de altura máxima, na cabeça. 

F 491.22 – Veado. Está figurado de pé e dirigido para o lado 
direito do observador. A cabeça desapareceu, subsistindo as extremidades 
da armação, devido a fractura do suporte. O corpo tem forma ovóide 
alongada e assenta em dois pares de membros lineares, encontrando-se os 
dianteiros oblíquos àquele e os traseiros a ele perpendiculares. No interior 
do corpo observam-se três linhas transversais, devendo a superior unir o 
pescoço à zona onde arranca a cauda e as inferiores desenvolvem-se entre 
o peito e os quartos traseiros. Nestes observa-se zona picotada não muito 
densa. A cauda é curta e foi sobreposta por linha curva (F 491.37). Foi 
gravado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas. A concepção desta figura 
aproxima-se bastante da registada para os cervídeos F 491.7 e F 491.16. 
Mede, actualmente, 0,350 m de comprimento, 0,200 m de altura máxima, 
na cabeça. 

F 491.23 – Mancha. Mostra picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,350 m de 
diâmetro.  

F 491.24 – Mancha. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,250 m de diâmetro.  

F 491.25 – Círculo. Foi realizado levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
quase contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 491.26 – Triângulo. Isósceles, foi figurado através de picotados 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,015 m de 
altura e 0,035 m de largura, na base. 

F 491.27 – Corço. Foi figurado de pé e dirigido para o lado 
esquerdo do observador. A cabeça é pequena, encimada pela típica 
armação com duas curtas hastes verticais, assentando em pescoço longo e 
largo. Mostra corpo de contorno trapezoidal, assente em dois pares de 
membros lineares, paralelos entre si e perpendiculares àquele. No interior 
do corpo reconhecem-se alguns picotados dispersos. A cauda é curta. Foi  

▲ Rocha F 491. Pormenor. 

▲ Rocha F 491. Pormenor. 
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gravado através de picotados, de contorno circular ou oval, com 
dimensões médias, constituindo linhas contínuas. A armação e os 
membros foram representados em perspectiva, estando a cabeça e o 
corpo de perfil. As patas assentam no bordo do suporte, servindo-lhe de 
linha de terra, aspecto raro na arte do Vale do Tejo. Mede 0,200 m de 
comprimento e 0,135 m de altura máxima, na cabeça. 

F 491.28 – Triângulo. Equilátero, mostra negativos com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões, constituindo mancha. Parece 

encontrar-se associado a veado (F 491.3). Mede 0,025 m de altura e  
0,035 m de largura máxima.  

F 491.29 – Linha curva. Foi gravada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. 
Sobrepõe armação de cervídeo (F 491.15). Mede 0,154 m de 
comprimento.  

▲ Rocha F 491. Pormenor da zona central. 
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F 491.30 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e quase contínuos. Mede 
0,180 m de comprimento. 

F 491.31 – Linha curva. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe a cauda de 
veado (F 491.7). Mede 0,100 m de comprimento. 

F 491.32 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 491.33 – Linha curva. Possui levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe a 
cauda de veado (F 491.9). Mede 0,220 m de comprimento. 

F 491.34 – Linha curva. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Sobrepõe a cauda de veado     
(F 491.12). Mede 0,050 m de comprimento. 

F 491.35 – Linha curva. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe a cauda de 
veado (F 491.15). Mede 0,120 m de comprimento. 

F 491.36 – Linha curva. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe a 
cauda de veado (F 491.16). Mede 0,180 m de comprimento. 

F 491.37 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Sobrepõe a cauda 
de veado (F 491.22). Mede 0,150 m de comprimento. 

Comentário. Em termos estilísticos podemos reconhecer, nos 

zoomorfos da rocha 491, dois importantes grupos. O primeiro inclui as 

figuras que considerámos de grandes dimensões, medindo entre 0,300 m 

e 0,500 m de comprimento, atingindo quase os 0,300 m de altura, com 

corpos de forma oval alongada, assentes em membros lineares dispostos 

a par, embora mais ou menos inclinados. As cabeças destas 

representações são pequenas e oferecem característico perfil triangular, 

suportando armações desenvolvidas, subcirculares ou ovais, em 

perspectiva semi-torcida. Um outro atributo comum a estes cervídeos é 

terem o interior do corpo listrado, por linhas paralelas horizontais, ou, 

apenas, dividido por traço central, a denominada linha da vida. Regista-

se, em todos eles, idêntica aparência de terem sido reproduzidos em pose   ◄ Rocha F 491. 
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ou sugerindo esboço de actividade, do tipo movimento congelado. Os 

pormenores anatómicos são sintéticos, reduzindo-se certas formas ao 

essencial, como os membros que são representados por traços singelos. 

No entanto, foi dedicado melhor cuidado à realização das cabeças, que 

para além de serem mais realistas oferecem tratamento minucioso das 

armações. Chamámos a este tipo de figuração, que constitui o II período 

artístico da Arte do Tejo, estilizado estático.  

Neste grupo mais antigo de animais, da rocha 491 de Fratel, todos 

dispostos em paralelo e voltados para noroeste, diferenciaram-se, ainda, 

dois conjuntos distintos: um que integra duas representações completas 

de veados (F 491.7 e F 491.16) e duas outras incompletas (F 491.11 e       

F 491.22), de corpos muito alongados, listrados, com os quartos traseiros 

preenchidos por picotagem, ostentando armações quase redondas, de 

galhos radiais curtos. O outro é formado por dois veados (F 491.9 e         

F 491.12) de corpos mais ovalados, com linha da vida central, outras 

áreas reticuladas, e com armações ovais de galhos mais desenvolvidos.  

O segundo grande grupo observado integra zoomorfos de 

dimensões mais reduzidas, três veados completos, o prótomo de um 

quarto e um corço, medindo de 0,120 m a 0,250 m de comprimento e 

atingindo 0,200 m de altura máxima. Os seus corpos são de forma oval 

ou trapezoidal e assentam em membros lineares, dispostos em paralelo, 

rectos ou encurvados, ou ainda dispostos em ângulo. As cabeças são 

ovais ou trapeziformes, pequenas e terminam em focinhos com a 

extremidade arredondada, suportando armações ovais, muito estreitas, ou 

angulares. Encontram-se, exceptuando o corço que ocupa posição 

marginal em relação à zona mais decorada, dispostos obliquamente à 

orientação transversal do suporte e ao grupo de cervídeos caracterizado 

anteriormente.  

A disposição cenográfica, os modelados da própria volumetria 

dos corpos, a posição movimentada das pernas e o sentido perspéctivo 

que envolve todas estas figuras, imprimem-lhes, apesar do seu sintetismo 

formal, acentuada impressão de mobilidade, o que nos conduziu a 

denominá-las de estilizado dinâmicas. A evidência da sua individualidade 

estilística, a inserção estratigráfica e a sua representatividade, em muitas 

outras rochas decoradas, fez com que integrassem o III período artístico 

da arte do Vale do Tejo.  

Neste conjunto de figurações, da rocha 491, detecta-se, do mesmo 

modo que aconteceu para o primeiro grupo referido, certo polimorfismo 

que, embora inserido na mesma grande etapa estilística, nos conduz a 

considerarmos três fases ou momentos distintos. O primeiro está 

representado pelo cervídeo F 491.15, de corpo e armação ovais, com os 

membros dianteiros dispostos em forma de V invertido, esboçando 

movimento, e conservando a linha da vida, característica das figurações 

zoomorfas do período anterior. No segundo, resista-se acentuado 

movimento e perspectiva, os corpos, ovais, estão preenchidos por 

picotagem, os membros são curvos, ou em ângulo, e as armações têm 

forma oval, muito fechada, quase em V, ou reduzem-se a dois traços 

paralelos. Um dos veados (F 491.21) mostra ainda a linha da vida, mas 

em reserva. 

Na terceira fase, representada por veado (F 491.3) e por corço     

(F 491.27), assim como por cão (F 491.4), os corpos são trapezoidais, em 

contorno ou preenchidos por picotagem (no caso do cão) e, no veado, a 

armação implanta-se em forma de V, bem aberto. 

Define-se, assim, a presença de representações pertencentes a 

dois estilos bem diferenciados, um que denominámos estilizado estático e 

outro estilizado dinâmico. Cada um deles integra, porém, variantes que 

completam, e matizam, a evolução crono-estilística descoberta nesta 

rocha, com clara expressão estratigráfica, vertical e horizontal. 

Um outro nível da análise permite concluirmos que o painel 

central desta rocha foi primeiramente ocupado pela gravação dos três 

cervídeos, de corpos listrados (F 491.7, F 491.16 e F 491.22), e, quiçá, o 

cervídeo a cujos restos atribuímos a referência F 491.11; constituindo 
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cena que identificámos como reproduzindo um bando de tais 

quadrúpedes. 

Num segundo momento foram realizados os cervídeos nos          

F 491.9 e F 491.12, ocupando a estreita faixa frente aos veados F 491.7 e  

F 491.16 e entre os seus congéneres F 491.11 e F 491.22. Estes animais 

associam-se, claramente, aos anteriores, ampliando o bando para seis 

elementos, e têm concepções artísticas tão aproximadas que os incluímos 

no mesmo período da evolução crono-estilística arte tagana.  

Posteriormente, surgem os cervídeos dinâmicos, primeiro o          

F 491.15, ainda com o corpo em reserva, mas contendo a representação 

da linha da vida e, em momento não muito ulterior, mas por certo fruto 

de outra mão, os cervídeos F 491.8, F 491.21 e o F 491.13 (de que resta 

apenas a cabeça). Ocupam pequenos espaços ainda livres entre o bando 

já existente, sobrepondo alguns dos seus elementos, e constituem 

visivelmente outra cena, e um outro tipo de registo; dois deles (F 491.8 e 

F 491.21) correm para um dos lados e o terceiro para outro, oposto, num 

movimento centrífugo, oblíquo aos das figuras anteriores, que parte de 

um ponto no bordo inferior do suporte ou da posição normal do 

observador, como que momentaneamente transformado em caçador.  

Num canto do sector sueste desta mesma superfície, separado do 

grande painel central por profunda fractura, encontramos a associação de 

dois zoomorfos, que temos vindo a interpretar como sendo um veado e 

um cão. Os eixos destas figuras são transversais, aspecto que também se 

observa na rocha 174 deste mesmo arqueossítio, com cão e caprino. O 

carnívoro parece encurralar o veado num estreito espaço delimitado pela 

convergência de um ângulo do bordo da rocha. Tanto a morfologia destas 

figuras, sobretudo a do veado, como o seu estilo, o grau de pátina e a 

posição que ocupam, conduz a concluirmos serem algo mais recentes que 

os restantes cervídeos deste mesmo período, constituindo, assim, um 

momento distinto. Deverá, ainda, ser posterior a esta fase, do terceiro 

período da arte do Tejo, o corço (F 491.27), muito afastado do centro da 

composição e oferecendo menor grau de pátina.  

O meandriforme (F 491.2) deve, pelo grau de desgaste inferior ao 

dos zoomorfos que se encontram próximos (F 491.3 e F 491.4), ser mais 

recente que estes e mais antigo que o grande círculo (F 491.1). Este 

encontra-se em posição marginal e oferece negativos pouco patinados, de 

arestas ainda bastante vivas, aliás semelhantes aos que constituem o 

círculo F 491.25. A este mesmo último período de gravação deverão 

pertencer algumas manchas, assim como os esboços de linhas que 

ocupam o sector do lado poente da rocha (F 491.14), tal como os 

pequenos círculos gravados próximos ao veado F 491.16. Os principais 

ideomorfos geométricos ocupam, como se observa, posições marginais à 

área central da rocha e nenhum se sobrepõe aos zoomorfos dos períodos 

anteriores. 

Faz, também, parte de um momento final das intervenções neste 

suporte a aposição das linhas curvas, em forma de caudas de rato, a quase 

todos os cervídeos do painel central; um deles, o maior, é, nessa mesma 

época, transformado num ser híbrido, monstruoso, com enorme bico 

triangular, pendurado da cabeça, e longa cauda encurvada na 

extremidade. 

Grandes categorias de imagens da rocha 491 de Fratel. 

35,14% (13)

43,24% (16)

21,63% (8)
Pictogramas

Ideogramas

Psicogramas
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 P II-A P II-B P III-A P III-B P III-C P V P VI P ?  total  % 
veados 3 2 1 3 1 - - - 10 27,03 
corço - - - - 1 - - - 1 2,70 
cão - - - - 1 - - - 1 2,70 
zoomorfo ind. 1 - - - - - - - 1 2,70 
meandro  - - - - - 1 - - 1 2,70 
círculos - - - - - - 4 - 4 10,81 
linha recta - - - - - - - 1 1 2,70 
linhas curvas - - - - - - 7 - 7 18,92 
manchas - - - - - - 2 6 8 21,63 
triângulos - - - - 1 - - 2 3 8,11 
Total  4 2 1 3 4 1 13 9 37 100 
% 10,81 5,41 2,70 8,14 10,81 2,70 35,14 24,32 100  

Síntese iconográfica da rocha 491 de Fratel. 
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 F 491.9    F 491.16  
 F 491.7  F 491.22  F 491.12  P II 

     
       

     
       

Síntese estratigráfica da rocha 491 de Fratel. 
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▲ Rocha 491. Primeira fase de gravação (período estilizado estático). 

▲ Rocha 491. Segunda fase de gravação (período estilizado dinâmico). 
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FRATEL 491B 
 

Suporte. Superfície oblíqua (32º), de contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e apresentando fissuras longitudinais. Mede 

0,330 m de comprimento e 0,420 m de largura. 

Catálogo. 
F 491B.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,130m de 
comprimento e 0,060 m de largura. 

F 491B.2 – Círculo. Foi gravado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
apenas parcialmente contínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 491B.3 – Círculo. Esboço, correspondendo a negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, não definindo linha 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 491B.4 – Linha recta. Formada por negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

F 491B.5 – Círculo. Esboço, elaborado através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

F 491B.6 – Linha recta. Constituída por picotados contínuos, de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

Comentário. Trata-se de registos iconográficos atribuíveis ao 

período terminal da arte do Vale do Tejo (período dos círculos e linhas). 
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FRATEL 491C 
 

Suporte. Trata-se de três pequenas superfícies oblíquas (26º), 

delimitadas e separadas por fracturas profundas, atravessadas por fissuras 

transversais. Mede 1,370 m de comprimento e 0,205 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 491C.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,090 m de diâmetro. 
F 491C.2 – Bovídeo/Cervídeo. Trata-se de figuração de corça 

representada de pé e voltada para o lado direito do observador. Mostra a 
cabeça e o corpo de perfil, enquanto ambos pares de membros se 
encontram em perspectiva. A cabeça, dirigida para baixo, oferece 
contorno triangular, mostra o olho, circular, e a boca entreaberta. Não 
apresentava armação e assenta em pescoço longo e largo. O corpo 
oferece forma ovalada, com a linhas cérvico-dorsal e ventral convexas. A 
cauda é curta. Os membros são lineares, encontrando-se os dianteiros 
algo oblíquos em relação ao eixo do corpo e os traseiros a ele 
perpendiculares.  Tanto  o  interior  da  cabeça  como  do  corpo  foram  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preenchidos por picotados, mostrando ainda o corpo linha, algo 
ondulada, que une o pescoço à cauda, a denominada linha da vida. A 
figura que acabamos de descrever resulta da transformação de bovídeo, 
de que se observa a armação, ovalada e dirigida para diante, em 
perspectiva semi-torcida e muito patinada. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, constituindo 
linhas quase contínuas e preenchendo o seu interior. Mede 0,285 m de 
comprimento e 0,160 m de altura máxima, na cabeça. 

F 491C.3 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões e quase contínuos. Pode 
pertencer a membro de quadrúpede, amputado devido a fractura do bordo 
do suporte. Mede 0,025 m de comprimento. 

F 491C.4 – Linha quebrada. Apresenta três curvas e negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e contínuos. 
Encontra-se amputada devido a fractura do bordo do suporte. Mede  
0,100 m de comprimento. 

F 491C.5 – Linha ondulada. Oferece duas curvas e foi figurada 
com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões e contínuos. Sobrepõe vulto antropomórfico (F 491C.6) e 
encontra-se amputada devido a fractura do bordo do suporte. Mede  
0,130 m de comprimento. 

F 491C.6 – Vulto. Mostra cabeça ovalada, pescoço alto e largo, 
enquanto o corpo, algo difuso, tem forma sub-rectangular. Foi gravado 
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com negativos, de contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, 
constituindo manchas pouco precisas. Foi sobreposto por linha ondulada 
(F 491C.5) e por zoomorfo pectiforme (F 491C.7). Mede 0,200 m de 
altura. 

F 491C.7 – Pectiforme. Zoomorfo esquemático, constituído por 
linha horizontal, correspondendo ao corpo, e por quatro traços verticais, 
perpendiculares àquele, figurando os dois pares de membros. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
constituindo linhas algo descontínuas e, portanto, pouco precisas. 
Sobrepõe vulto (F 491C.6). Mede 0,070 m de comprimento e 0,040 m de 
altura. 

Comentário. Apesar do número restrito de imagens oferecidas 

por este suporte, ele conserva importante figura de bovídeo, depois 

transformada em cervídeo fêmea, aspecto pouco comum na arte do Vale 

do Tejo. Tanto o cervídeo como o bovídeo podem ser atribuídos ao 

período II ao estilizado estático da evolução crono-estilística da arte 

tagana. 

Deve integrar o período III a figuração vagamente 

antropomórfica ou vulto, algo difusa, que encontra paralelos em duas 

imagens na rocha 292 de Fratel. Importa sublinhar a sua sobreposição por 

zoomorfo pectiforme do período IV, podendo pertencer aos períodos V 

ou VI as duas linhas onduladas, talvez fazendo parte de serpentiformes 

ou de meandriforme, que a fractura do suporte amputou. 

 

 

 ◄ Rocha F 491C. 
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FRATEL 50 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (11º), com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,360 m de comprimento e 0,345 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 50.1 – Oval. Parcialmente em esboço, mostra negativos com 

contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo 
linha, em parte contínua, larga e profunda. Mede 0,160 m por 0,140 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 50.2 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

 
 
 
 

 

FRATEL 51 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras transversais e 

longitudinais. Mede 0,430 m de comprimento e 0,420 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 

F 51.1 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas a médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 51.2 – Caprino. Encontra-se voltado para o lado esquerdo do 
observador e obliquamente em relação à linha de terra. A cabeça e o 
corpo estão figurados de perfil, enquanto a armação e ambos pares de 
membros mostram perspectiva. Na cabeça, a mandíbula está acusada, 
observando-se longa armação vertical, com duas hastes encurvadas nas 
extremidades. Quase não existe pescoço e o corpo oferece forma oval, 
com as linhas dorsal e ventral convexas, contendo três linhas sub-
paralelas e a extremidade dos quartos traseiros preenchida por picotado. 
A cauda é curta. Ambos pares de membros são lineares e oblíquos, em 
relação ao corpo, mostrando os membros dianteiros, maior largura e 
comprimento, simulando perspectiva. Foi gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas. Mede 0,175 m de comprimento e 0,185 m de altura máxima, 
na cabeça. 

F 51.3 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 51.4 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno circular 
ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 51.5 – Linha. Pouco mais do que um esboço, oferece picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, mas descontínuos. 
Mede 0,100 m de comprimento. 

Comentário. A posição oblíqua do zoomorfo e as diferentes 

dimensões dos membros conferem-lhe a sensação de perspectiva e até, de 
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algum movimento. Deve integrar os inícios do período III, ou estilizado 

dinâmico da arte tagana, com bom paralelo em cervídeos da rocha 491 

deste mesmo arqueossítio. 

 

 
  

 

FRATEL 52 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno poligonal, 

delimitada por fracturas e mostrando densa rede de fracturas e de fissuras 

oblíquas. Mede 0,930 m de comprimento e 0,500 m de largura. 

Catálogo. 
F 52.1 – Círculo. Esboço, formado por negativos com contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 0,045 m 
de diâmetro. 

F 52.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 52.3 – Círculo. Esboço, constituído por picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias e 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 52.4 – Círculo. Gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga e contínua. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 52.5 – Oval. Esboço, definido através de negativos de contorno 
oval, com pequenas dimensões e descontínuos. Mede 0,040 m por    
0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 52.6 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 52.7 – Antropomorfo. Bitriangular, foi gravado com negativos 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas e mancha contínua que preenche o seu interior. Mede 
0,155 m de altura e 0,060 m de largura máxima. 

F 52.8 – Linha ondulada. Formada por sucessão de picotados 
descontínuos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias. 
Mede 0,160 m de comprimento. 

▼ Rocha F 51. 
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F 52.9 – Mancha. Núcleo de levantamentos muito dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

Comentário. Apesar do distanciamento (0,200 m) entre o círculo 

e o bitriangular é possível que as duas figuras, executadas com técnica 

idêntica, estejam associadas. 
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FRATEL 52A 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (10º), com forma 

rectangular, delimitado por fracturas e atravessado por fissuras 

transversais. Mede 0,550 m de comprimento e 0,430 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
F 52A.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 52A.2 – Veado. Encontra-se figurado de pé, dirigido para o lado 
direito do observador. Tanto a cabeça, como o corpo e ambos pares de 
membros foram figurados em perspectiva. A cabeça oferece perfil 
triangular alongado, armação bem desenvolvida, assentando em pescoço 
largo. O corpo tem forma ovalada, contendo duas linhas transversais, e 
cauda curta, conforme é próprio da espécie representada. Os membros 
são lineares e, sobretudo os dianteiros, oblíquos em relação ao corpo. A 
cabeça e o pescoço estão preenchidos por picotados. Apresenta 
levantamentos, de contorno circular ou oval, com pequenas a médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas. Foi sobreposto por espiral      
(F 52A.3) e por semicírculo (F 52A.4). Mede 0,275 m de comprimento e 
0,210 m de altura, na cabeça. 

F 52A.3 – Espiral. Pouco mais que esboçada, é dextrorsa e 
apresenta duas voltas. Oferece negativos, com contorno circular ou oval, 
de pequenas e médias dimensões, enformando linha descontínua. 
Sobrepõe figura de cervídeo (F 52A.2). Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 52A.4 – Semicírculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
quase contínua. Sobrepõe membro de cervídeo (F 52A.2). Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

F 52A.5 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

 

 
 

 

 

  F 52A.4   P VI 
 

 

 

 

 F 52A.3   P V 
 

 

 

 

  F 52A.2   P II 
 

 

Síntese estratigráfica da rocha 52A de Fratel. 
  

► Rocha F 52A. 
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FRATEL 54 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno rectangular, 

definida por fracturas, atravessada por fissuras longitudinais e oblíquas. 

Mede 0,300 m de comprimento e 0,190 m de largura. 

Catálogo. 
F 54.1 – Linha recta. Esboço, representado por picotados, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,050 m de comprimento. 

F 54.2 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,105 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 54.3 – Linha curva. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

F 54.4 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 
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FRATEL 55 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por profundas fracturas e atravessada por numerosas fissuras 

longitudinais ou oblíquas. Mede 1,570 m de altura e 1,025 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo 
F 55.1 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi gravada 

com negativos de contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais e 0,008 m de 
profundidade. 

F 55.2 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
representada através de picotados com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 55.3 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno oval, de 
médias a grandes dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 55.4 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno oval, de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 55.5 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
figurada com negativos, de contorno oval, de grandes dimensões. Mede 
0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade. 

F 55.6 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe antropomorfo (F 55.7). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 55.7 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma de phi, com 
corpo circular e barra vertical. Foi representado com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linhas largas, profundas e contínuas. Encontra-se sobreposto por círculo 
(F 55.6). Mede 0,080 m de altura e 0,070 m de largura. 

F 55.8 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,025 m de  

diâmetro. 
F 55.9 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi gravada 

com negativos de contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 
0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade. 

F 55.10 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e encontra-se 
representada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
grandes dimensões. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,007 m de profundidade. 

F 55.11 – Ferradura. Foi gravada com negativos de contorno oval, 
de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,055 m de altura. 

F 55.12 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de grandes 
dimensões. Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

F 55.13 – Triângulo. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Mede 0,075 m de altura e 0,080 m de largura, na base. 

F 55.14 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 55.15 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, foi 
gravada a partir de negativos de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

F 55.16 – Duas ovais concêntricas. Foram realizadas com 
negativos de contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
constituindo linhas largas, profundas, sendo contínua, na oval exterior e 
descontínua na interior. Sobrepõem semicírculo (F 55.18). Medem   
0,210 m por 0,090 m e 0,140 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 55.17 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 55.18 – Semicírculo. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, com pequenas e médias dimensões, formando linha contínua. 
Foi sobreposto por duas ovais concêntricas (F 55.16). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 
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F 55.19 – Linha quebrada. Oferece apenas três segmentos e foi 
figurada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,200 m de comprimento. 

F 55.20 – Linha recta. Trata-se de esboço, realizado com 
levantamentos de contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
muito descontínuos. Mede 0,200 m de comprimento. 

F 55.21 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 55.22 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua, 
mas algo difusa. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 55.23 - Semicírculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 55.24 - Mancha. Pequeno conjunto de levantamentos, com 
contorno oval e de médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 

F 55.25 – Dois círculos concêntricos. Estão representados a partir 
de negativos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
formando linhas contínuas, largas e profundas. Medem 0,090 m e     
0,150 m de diâmetro. 

F 55.26 – Semicírculo. Oferece negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 55.27 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta forma 
bitriangular, embora algo incompleta. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias, formando linha 
contínua. Parece encontrar-se associado a círculo (F 55.29). Mede    
0,080 m de altura e 0,040 m de largura máxima. 

F 55.28 – Semicírculo. Esboço, figurado através de negativos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
algo descontínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 55.29 – Círculo. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, constituindo linha profunda e contínua. 
Julgamos que se associa a antropomorfo bitriangular (F 55.27). Mede 
0,060 m de diâmetro. 

F 55.30 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,045 m de diâmetro. 
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F 55.31 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

F 55.32 – Soliforme. Mostra corpo circular e cinco raios 
equidistantes, mas não muito longos. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, originando linhas 
profundas e contínuas. Mede 0,170 m de diâmetro. 

F 55.33 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e grandes. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

F 55.34 – Mancha. Núcleo de picotados com contorno circular ou 
oval e de grandes dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 

F 55.35 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta duas voltas e meia. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, constituindo linha profunda e contínua. Foi sobreposta 
por círculo (F 55.36), que a envolve. Mede 0,125 m de diâmetro. 

F 55.36 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe e envolve espiral (F 55.35). Mede 0,190 m de 
diâmetro. 

F 55.37 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça 
subcircular e corpo recto. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha e mancha largas, 
profundas e contínuas. Mede 0,080 m de altura e 0,050 m de largura, na 
cabeça. 

F 55.38 – Mancha. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 55.39 – Dois círculos concêntricos. Foram representados com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas largas, profundas e contínuas. Medem 0,135 m e 
0,075 m de diâmetro. 

F 55.40 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

F 55.41 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e grandes. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 55.42 – Podomorfo. Trata-se de esboço, figurando pegada 
humana calçada, de lado indeterminado, realizado com negativos de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,160 m de 
comprimento e 0,080 m de largura máxima, na área mesial. 

Comentário. Apesar de alguma dispersão dos motivos gravados 

neste suporte, as diferenças técnicas, uma sobreposição e as associações 

horizontais, permitem determinar, pelo menos, sete fases de execução. 

Assim, as figurações mais antigas correspondem a antropomorfo 

bitriangular, associado a círculo (P IV-A), a soliforme, que parece ter sido 

associado àqueles (P V-B), ocupando zona central do suporte, e a dois 

antropomorfos, um deles em forma de phi e o outro com cabeça 

subcircular e corpo recto, associando-se ao primeiro dos círculos e, 

possivelmente, a ferradura (P IV-C). As pequeníssimas covinhas descritas 

devem, ainda, fazer parte desta fase da gravação. 

As representações acima mencionadas integram o reportório 

imagético, rupestre e móvel, calcolítico, embora possa atingir idades 

ulteriores. 

O período seguinte (P V-A) mostra espiral, ulteriormente 

envolvida e parcialmente sobreposta por círculo, a que se devem associar 

dois conjuntos de círculos concêntricos (P V-B), ocupando posições 

marginais em relação às imagens do período anterior. 

Deverão pertencer a fase do período terminal da arte do Vale do 

Tejo o esboço de pegada calçada e círculo, ambos com estreitas 

semelhanças técnicas (P VI-A). 

Ultimamente, terão sido gravadas a ferradura e as duas ovais 

concêntricas, utilizando-se artefactos pesados, dado os seus negativos 

serem ovais e de grandes dimensões (P VI-B). 
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 P IV-A P IV-B P IV-C P V-A P V-B P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfos 1 - 2 - - - - - 3 7,1 
soliforme - 1 - - - - - - 1 2,4 
podomorfo - - - - - 1 - - 1 2,4 
círculos 1 - 2 - 1 1 - - 5 11,9 
semicírculos 1 - 1 - 1 - - 1 4 9,5 
dois círc. conc. - - - - 2 - - - 2 4,8 
espirais - - - 1 - - - - 1 2,4 
duas ovais conc. - - - - - - 1 - 1 2,4 
linha quebrada - - - - - - 1 - 1 2,4 
triângulo - - - - - - - 1 1 2,4 
covinhas - - 8 - - - - - 8 19,0 
manchas - - - - - - - 12 12 28,5 
ferradura - - - - - - 1 - 1 2,4 
linha recta - - - - - - - 1 1 2,4 
Total 3 1 13 1 4 2 3 15 42 100 
% 7,1 2,4 31,0 2,4 9,5 4,8 7,1 35,7 100  

Síntese iconográfica da rocha 55 de Fratel. 
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FRATEL 551 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com forma rectangular, 

delimitada por fracturas. Mede 0,300 m de comprimento e 0,162 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 551.1 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou 

oval, com dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,080 m de diâmetro. 

F 551.2 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FRATEL 552 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com forma rectangular, definida 

por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,350 m de 

comprimento e 0,290 m de largura. 

Catálogo.  
F 552.1 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos de 

contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

F 552.2 – Antropomorfo. Esquemático, em forma de phi, oferece 
corpo subcircular e barra central. Foi gravado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,080 m de altura e 0,080 m de largura máxima. 

Comentário. As duas figuras acima descritas oferecem a mesma 

variante técnica de gravação e idêntico grau de pátina, pelo que as 

devemos considerar contemporâneas, encontrando-se, muito 

possivelmente, associadas. Na arte do Vale do Tejo é recorrente a 

associação de antropomorfos esquemáticos, em forma de phi, a círculos. 
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FRATEL 56 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

atravessada por profunda fractura longitudinal e intensamente fissurada. 

Mede 1,425 m de comprimento e 1,750 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 56.1 – Semicírculo. Esboço, definido através de negativos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,080 m de diâmetro. 

F 56.2 – Linha recta. Foi gravada com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes e contínuos. Mede 0,040 
m de comprimento. 

F 56.3 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha apenas parcialmente 
contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 56.4 – Semicírculo. Mostra negativos de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,095 m de diâmetro. 

F 56.5 – Trapézio. Foi representado a partir de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Mede 0,090 m de altura e 0,100 m de largura. 

F 56.6 – Círculo. Esboço, formado por negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

F 56.7 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo de forma 
oval, com segmento longitudinal ao centro. Foi gravado com negativos 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas 
largas e contínuas. Mede 0,070 m de altura e 0,110 m de largura máxima. 

F 56.8 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

F 56.9 – Círculo. Esboço, formado por negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,060 m de  

diâmetro. 
F 56.10 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

F 56.11 – Linha recta. Possui picotados de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias e contínuos. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

F 56.12 – Círculos geminados. Encontram-se figurados através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas. Medem 0,070 m de comprimento total e 
0,045 m de largura máxima. 

F 56.13 – Mancha. Conjunto de picotados, providos de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 56.14 – Linha recta. Algo difusa, encontra-se formada por 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. 
Mede 0,105 m de comprimento. 

F 56.15 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 56.16 – Linha curva. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,070 m de comprimento. 

F 56.17 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas a médias dimensões, formando linha nem sempre 
contínua. Foi sobreposto por idoliforme (F 56.20). Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

F 56.18 – Espiral. Dextrorsa possui uma volta e meia, tendo sido 
gravada através de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe 
conjunto de três círculos concêntricos (F 56.19) e foi integrada em 
idoliforme (F 56.20). Mede 0,140 m de diâmetro. 

F 56.19 – Três círculos concêntricos. Foram gravados com 
negativos, de contorno circular ou oval e de pequenas a médias 
dimensões, formando linhas algo descontínuas. Tecnicamente aproxima-
se do círculo anteriormente descrito (F 56.17). Encontram-se sobrepostos 
por espiral (F 56.18), esteliforme (F 56.20) e por semicírculo (F 56.21). 
Medem 0,040 m, 0,080 m e 0,140 m de diâmetro. 
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▼ Rocha 56. Pormenor. 

▲ Rocha 56. Vista geral, de sudoeste. 

▼ Rocha 56. Pormenor. 
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F 56.20 – Esteliforme. Apresenta forma trapezoidal com a base 
plana e a parte superior apontada. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha larga e 
contínua. Sobrepõe círculo (F 56.17), conjunto de três círculos 
concêntricos (F 56.19) e foi sobreposto por trapézio (F 56.22). Mede 
0,260 m de altura e 0,160 m de largura máxima. 

F 56.21 – Semicírculo. Apresenta picotados de contorno circular 
ou oval, com grandes dimensões, formando linha larga e contínua. Foi 
adossado a conjunto de três círculos concêntricos (F 56.19). Mede    
0,100 m de diâmetro. 

F 56.22 – Trapézio. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, com médias dimensões, constituindo linha larga e contínua. 
Sobrepõe esteliforme (F 56.20) e esboço de círculo contendo ponto 
central (F 56.23). Mede 0,060 m de comprimento e 0,065 m de altura. 

F 56.23 – Círculo contendo ponto central. Trata-se de esboço, 
formado por negativos de contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, não constituindo linhas contínuas. Foi sobreposto por 
trapézio (F56.22) e por dois círculos concêntricos (F 56.24). Mede   
0,160 m de diâmetro. 

F 56.24 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados com 
picotados de contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando 
linhas largas e contínuas. Pequeno segmento liga os dois círculos. 
Sobrepõem círculo contendo ponto central (F 56.23). Medem 0,130 m e 
0,200 m de diâmetro. 

F 56.25 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 56.26 – Oval. Foi gravada com negativos, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,090 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 56.27 – Oval. Encontra-se figurada através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Mede 0,050 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 56.28 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 56.29 – Círculo. Apresenta picotados, de contorno circular ou 
oval, com  médias dimensões, constituindo linha quase contínua. Oferece 

técnica de execução e pátina muito semelhantes às observadas no círculo 
anteriormente descrito (F 56.28), podendo com ele formar motivo 
oculado. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 56.30 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro.  

F 56.31 – Mancha. Zona picotada, subdividida por fractura, 
mostrando negativos com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,100 m de comprimento e 0,050 m de largura. 

F 56.32 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,125 m de 
diâmetro. 

F 56.33 – Mancha. Núcleo de levantamentos contínuos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,060 m 
de diâmetro. 

F 56.34 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,030 m 
de diâmetro. 

F 56.35 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 56.36 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

F 56.37 – Oval. Foi figurada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,065 m põe 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 56.38 – Círculo. Mostra picotados de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

F 56.39 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, não 
constituindo linha contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 56.40 – Oval. Apresenta levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,115 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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F 56.41 – Mancha. Conjunto de picotados mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval e de médias a grandes 
dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 56.42 – Oval. Foi figurada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 56.43 – Trapézio. Esboço, formado por negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, algo descontínuos. 
Mede 0,080 m de comprimento e 0,050 m de altura. 

F 56.44 – Círculo. Esboço, constituído por picotados, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

F 56.45 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de diâmetro. 

F 56.46 – Quadrado. Esboço, formado por levantamentos, com 
contorno oval e de grandes dimensões, constituindo linhas irregulares e 
algo descontínuas. Mede 0,030 m de lado. 

F 56.47 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua. Mede 
0,035 m de comprimento. 

F 56.48 – Podomorfo (?). Esboço de pegada humana calçada, de 
lado indeterminado, formado por picotados de contorno circular ou oval, 
de dimensões pequenas a médias, constituindo linha descontínua. 

► Rocha F 56. Evolução estratigráfica 
de dois conjuntos de gravuras. 
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Encontra-se orientado na direcção nordeste-sudoeste. Mede 0,115 m de 
comprimento e 0,060 m de largura, no terço distal. 

F 56.49 – Oval. Esboço, formado por negativos com contorno 
circular ou oval, de pequenas ou médias dimensões, não constituindo 
linha contínua. Mede 0,085 m por 0,060 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 56.50 – Linha curva. Gravada com picotados, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, enformando esboço e 
sector de círculo. Este envolve, parcialmente, o círculo a seguir descrito 
(F 56.51). Mede 0,120 m de comprimento. 

F 56.51 – Círculo. Foi figurado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo 
descontínua. Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 56.52 – Círculo. Esboço, formado por picotados com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, não constituindo linha contínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 56.53 – Círculo. Foi figurado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 56.54 – Linha. Gravada com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes e descontínuos. Mede 
0,100 m de comprimento. 

F 56.55 – Círculo. Esboço, formado por negativos de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias e descontínuos. Mede 0,160 m 
de diâmetro. 

F 56.56 – Oval. Encontra-se representada através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, actualmente interrompida por fracturas. Mede 0,105 m por 
0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 56.57 – Mancha. Oferece forma subcircular e foi figurada 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 56.58 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, formando 
linha descontínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 56.59 – Linha curva. Foi gravada com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga mas 
descontínua. Mede 0,170 m de comprimento. 

F 56.60 – Linha curva. Apresenta levantamentos, de contorno 
circular ou oval, com médias a grandes dimensões, algo descontínuos. 
Mede 0,070 m de comprimento. 

F 56.61 – Oval. Esboço, gravado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, formando linha descontínua. Mede 0,070 m 
por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 56.62 – Linha curva. Foi figurada com picotados de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,120 m de 
comprimento. 

F 56.63 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

F 56.64 – Oval. Trata-se quase de esboço, formado por picotados 
de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha 
descontínua. Encontra-se sobreposta por triângulo (F 56.66) e por grande 
linha curva (F 56.65). Mede 0,240 m por 0,200 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 56.65 – Linha curva. Foi gravada com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha larga e 
contínua. Envolve e sobrepõe espiral (F 56.67), triângulo (F 56.66) e 
grande oval (F 56.64). O espaço envolvido mede 0,450 m de 
comprimento por 0,335 m de largura máxima. 

F 56.66 – Triângulo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha larga e contínua. 
Sobrepõe grande oval (F 56.64) e foi sobreposto por grande linha curva 
(F 56.65). Mede 0,160 m de altura e 0,120 m de largura na base. 

F 56.67 – Espiral. Dextrorsa e não concêntrica, possuindo duas 
voltas e meia. Foi figurada através de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões grandes, formando linha por vezes descontínua. 
Foi sobreposta por linha envolvente (F 56.65). Mede 0,250 m por 0,200 
m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 56.68 – Círculo contendo diâmetros cruzados. Apresenta 
levantamentos, de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 

132 



   

formando linhas algo descontínuas, uma delas parcialmente afectada por 
fractura do suporte. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 56.69 – Círculo. Esboço, realizado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 56.70 – Círculo. Encontra-se formado por picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e em parte descontínuos. 
Foi sobreposto por espiral (F 56.67). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 56.71 – Serpentiforme. Foi gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase 
contínua. Mostra apenas duas curvas e tem forma de S, podendo 
encontrar-se associada à figura oval a seguir descrita (F 56.72). Mede 
0,080 m de comprimento. 

F 56.72 – Oval. Mostra picotados, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, formando linha quase contínua. Mede 0,060 m por 
0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. As mais de sete dezenas de imagens reconhecidas 

nesta rocha integram essencialmente os dois períodos terminais da arte 

do Tejo, pertencendo cerca de metade daquelas ao período dos círculos e 

linhas, embora, pouco mais de 1/3 seja de cronologia desconhecida. 

A definição de fases, dentro dos grandes períodos assinalados, 

deve-se às observações estratigráficas, como a algumas evidências 

técnicas. 

A rocha parece mostrar duas zonas preferenciais de actividade 

iconográfica, onde se concentrou maior número de imagens, de 

sobreposições e de associações. Uma destas apresenta grande linha que 

envolve imagens pré-existentes e que constitui a última gravura do 

conjunto. Este aspecto foi também detectado em outras superfícies de 

Fratel, como do Cachão do Algarve. 

O segundo núcleo com grande concentração de imagens oferece 

figura esteliforme que tenta integrar pré-existências, no que igualmente 

ocorre em outras rochas de Fratel, designadamente na F 39, no interior da 

qual se observam conjuntos de círculos concêntricos e espiral. 

Alguns círculos dispostos em par recordam faces oculadas, 

nomeadamente quando integram pequenos espaços, definidos por 

fracturas ou por fissuras. 

Importa atender à posição do esboço de podomorfo, em uma das 

extremidades da rocha, tal como acontece em outros suportes do Vale do 

Tejo. 
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Síntese estratigráfica da rocha 56 de Fratel. 
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 P IV P V-A P V-B P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfo 1 - - - - - 1 1,39 
círculos - 3 - 1 14 - 18 25,00 
semicírculos - - - - 2 1 3 4,17 
ovais - 1 - - 9 - 10 13,88 
trapézios - - - - 2 1 3 4,17 
quadrado - - - - - 1 1 1,39 
círc. geminado - - - - 1 - 1 1,39 
dois círculos conc. - - - - 1 - 1 1,39 
três círculos conc. - 1 - - - - 1 1,39 
espirais - - 1 1 - - 2 2,77 
serpentiforme - - - 1 - - 1 1,39 
triângulo - - 1 - - - 1 1,39 
linhas rectas - - - 1 - 5 6 8,33 
linhas curvas - - - - 1 5 6 8,33 
círc. cont. diâm. cruzado - 1 - - - - 1 1,39 
manchas - - - - - 13 13 18,06 
esteliforme - - - 1 - - 1 1,39 
círc. cont. p. cent. - 1 - - - - 1 1,39 
podomorfo - - - 1 - - 1 1,39 
Total 1 7 2 6 30 26 72 100 
% 1,39 9,73 2,77 8,33 41,67 36,11 100  

Síntese iconográfica da rocha 56 de Fratel.
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FRATEL 56E 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e contendo diversas fissuras longitudinais. Mede 

0,380 m de comprimento e 0,200 m de largura máxima. 

Catálogo.  
F 56E.1 – Oval. Apresenta negativos de contorno circular ou 

oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,140 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

FRATEL 57 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com forma trapezoidal, 

mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,400 m de comprimento e  

0,215 m de largura máxima, na zona mesial. 

Catálogo. 
F 57.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,100 m de diâmetro. 

F 57.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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FRATEL 61 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma trapezoidal, 

definida por extensas fracturas, mostrando numerosas fissuras oblíquas e 

estalamentos. Mede 1,225 m de comprimento e 0,700 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo 
F 61.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 

circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
F 61.2 – Mancha. Núcleo de levantamentos com contorno 

circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 
F 61.3 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno circular 

ou oval e de pequenas a médias dimensões, mas descontínuos. Mede 
0,100 m de comprimento. 

F 61.4 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Encontra-se sobreposta por outra mancha 
(F 61.5). Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 61.5 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes. Sobrepõe mancha anteriormente 
descrita (F 61.4) e envolve pequeno círculo (F 61.6). Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

F 61.6 – Círculo. Foi gravado com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e constituindo linha contínua. 
Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 61.7 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 61.8 – Linha recta. Foi representada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, embora 
descontínuos. Mede 0,150 m de comprimento. 

F 61.9 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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FRATEL 64 
 

Suporte. Superfície horizontal (5º), definida por fracturas e 

mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,250 m de comprimento e  

0,200 m de largura. 

Catálogo. 
F 64.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

FRATEL 66 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (13º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por abundantes fissuras 

oblíquas. Mede 1,00 m de comprimento por 1,00 m de largura. 

Catálogo 
F 66.1 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, mas 
irregular. Foi sobreposto por covinha (F 66.3). Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

F 66.2 – Covinha. Apresenta perímetro oval e foi figurada através 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,030 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais e 0,010 m de 
profundidade. 

F 66.3 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
picotados com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Sobrepõe 
semicírculo (F 66.1) e oval (F 66.10). Mede 0,035 m de diâmetro e   
0,010 m de profundidade. 

F 66.4 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,030 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de 
profundidade. 

F 66.5 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 66.6 – Círculo. Foi representado a partir de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
descontínua. Encontra-se sobreposto por linha recta (F 66.7). Mede  
0,080 m de diâmetro. 

F 66.7 – Linha recta. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, enformando linha algo 
descontínua. Sobrepõe círculo (F 66.6), duas ovais (F 66.8; F 66.10) e 
figuração antropomórfica bitriangular (F 66.9). Mede 0,120 m de 
comprimento. 
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F 66.8 – Oval. Mostra levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com médias dimensões, formando linha quase contínua. Foi 
sobreposta por linha recta (F 66.7). Mede 0,060 m por 0,035 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 66.9 – Antropomorfo. Apresenta forma bitriangular e foi 
gravado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando mancha contínua. Foi sobreposto por linha recta        
(F 66.7), por oval (F 66.10) e por idoliforme (F 66.21). É possível que se 
encontrasse associado a círculo (F 66.6). Mede 0,085 m de altura e   
0,025 m de largura. 

F 66.10 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe antropomorfo (F 66.9) e grande idoliforme (F 66.21), 
tendo sido sobreposta por linha recta (F 66.7) e por covinha (F 66.3). 
Mede 0,120 m por 0,085 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 66.11 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Sobrepõe idoliforme (F 66.21). Mede 0,030 m por 0,020 m, segundo dois 
eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

F 66.12 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno oval, 
de médias a grandes dimensões, formando linha descontínua e irregular. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 66.13 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes e contínuos. Foi 
sobreposta por círculo (F 66.14). Mede 0,055 m de comprimento. 

F 66.14 – Círculo. Foi figurado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linha larga, profunda e contínua. Foi sobreposto por linha (F66.13) e 
sobrepõe idoliforme (F 66.21). Mede 0,115 m de diâmetro. 

F 66.15 – Círculo. Oferece negativos com contorno oval, de 
dimensões médias a grandes, constituindo linha descontínua e algo 
difusa. Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 66.16 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 66.17 – Oval. Mostra picotados com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,125 m por 
0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 66.18 – Oval. Possui negativos, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. Mede 
0,090 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 66.19 – Linha recta. Foi representada a partir de levantamentos 
com contorno oval, de dimensões médias a grandes, embora 
descontínuos. Mede 0,185 m de comprimento. 

F 66.20 – Linha recta. Mostra negativos com contorno oval, de 
dimensões médias e descontínuos. Mede 0,220 m de comprimento. 

F 66.21 – Idoliforme. Apresenta os lados maiores rectos e os 
topos semicirculares. No interior observam-se sete linhas transversais. 
Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, constituindo linhas contínuas e profundas. Sobrepõe 
antropomorfo bitriangular (F 66.9), foi sobreposto por círculo (F 66.14) e 
por oval (F 66.10), tendo sido zoomorfizado, através da associação de 
dois pares de membros e de cauda (F 66.22). Mede 0,430 m de 
comprimento e 0,190 m de largura. 

F 66.22 – Zoomorfo fantástico. Aproveita idoliforme (F66.21), a 
que foram associados dois pares de membros, encurvados, e possível 
cauda. Estes elementos foram gravados com negativos de contorno oval, 
de dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas. Mede 
0,450 m de comprimento e 0,255 m de altura. 

F 66.23 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões pequenas a grandes. Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 66.24 – Triângulo. Isósceles, foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, possuindo pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,050 m de altura e 0,050 m de largura na base. 

F 66.25 – Alabarda. Oferece lâmina triangular larga, e longo 
cabo, algo encurvado. Foi gravada com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linhas contínuas. Mede 0,300 m 
de comprimento. 

F 66.26 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, possuindo dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 66.27 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com picotados, de contorno circular ou oval e de grandes 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

  

139



   

  

▲ Rochas F 65 e F 66. Vista de norte. 

◄ Rochas F 65 e F 66. Vista de noroeste. 
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◄ Rocha F 66. 
Pormenor. 

◄ Rocha F 66. 
Pormenor. 
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F 66.28 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
figurada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
grandes dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 66.29 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de grandes 
dimensões. Mede 0,030 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,010 m de profundidade. 

F 66.30 – Linha recta. Foi gravada a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,065 m de comprimento. 

F 66.31 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 66.32 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 66.33 - Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 66.34 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha contínua. Foi 
sobreposto por dois círculos (F 66.35, F 66.36). Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

F 66.35 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno oval, de 
dimensões médias a grandes, constituindo linha quase contínua, embora 
irregular. Sobrepõe círculo (F 66.34). Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 66.36 – Círculo. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe círculo (F 66.34). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 66.37 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

F 66.38 – Oval. Foi representada utilizando negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua, embora interrompida. Foi sobreposta por linha 
curva (F66.39). Mede 0,120 m por 0,075 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 66.39 – Linha curva. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

F 66.40 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

Comentário. Esta rocha contém, apenas, figurações atribuíveis a 

dois períodos da nossa evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo. 

Interessante conjunto, formado por uma dezena de figuras, mostra 

relações estratigráficas, tal como características técnicas e iconografia 

que permitem conclusões de carácter diacrónico e paleoetnológico. 

Ali se observa figura antropomórfica bitriangular, talvez 

associada a círculo, sobreposta por grande idoliforme, como sobreposta e 

envolvida por oval, que também se sobrepõe ao idoliforme. Este, tal 

como o antropomorfo, devem ser atribuídos a diferentes momentos do 

período IV. Tanto a oval como o círculo que sobrepõe o idoliforme, 

deverão pertencer a período subsequente, talvez ao período VI, quando 

também se terá transformado o idoliforme em zoomorfo. A técnica de 

representação usada nos membros desta nova figura aproxima-se da 

registada naquelas duas outras. 

Importa referir a representação de alabarda, dada a escassez de 

armas registada na arte tagana, e a sua tipologia, de lâmina larga e cabo 

bem longo. Ela deve encontrar-se figurada com cerca de 1/4 das suas 

dimensões reais. É bem possível que esta arma tenha sido apresentada 

associada a círculo (F 66.34). 
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 P IV-A P IV-B P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfo 1 - - - - 1 2,5 
idoliforme - 1 - - - 1 2,5 
zoomorfo fant. - - - 1 - 1 2,5 
alabarda - - 1 - - 1 2,5 
semicírculos - - 1 - - 1 2,5 
círculos 1 - 2 4 - 7 17,5 
ovais - - 2 3 - 5 12,5 
triângulo - - - - 1 1 2,5 
covinhas - - - 7 - 7 17,5 
linhas rectas - - - 4 1 5 12,5 
linha curva - - - 1 - 1 2,5 
manchas - - - - 9 9 22,5 
Total 2 1 6 20 11 40 100 
% 5,0 2,5 15,0 50,0 27,5 100  

Síntese iconográfica da rocha 66 de Fratel. 
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Síntese estratigráfica da rocha 66 de Fratel. 
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FRATEL 66A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), definida por fracturas e 

atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,280 m de comprimento e 

0,150 m de largura. 

Catálogo. 
F 66A.1 – Viperídeo. Representação mostrando sete curvas 

fechado, figurada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias e, alguns, grandes, formando linha algo descontínua. 
Mede 0,230 m de comprimento. 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

FRATEL 68 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (19º), com perímetro 

poligonal, delimitada por fracturas, que também atravessam o seu interior 

e mostrando numerosas fissuras oblíquas. Mede 1,040 m de 

comprimento e 0,685 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 68.1 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias a grandes. Sobrepõe círculo (F 68.2). 
Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 68.2 – Círculo. Gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linha contínua, larga e 
profunda, embora amputada devido a fractura do suporte. Foi sobreposto 
por oval (F 68.3), por mancha (F 68.1) e sobrepõe dois semicírculos 
concêntricos (F 68.7). Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 68.3 – Oval. Foi representada através de negativos com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe círculo (F 68.2). Mede 0,150 m por   
0,135 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 68.4 – Barra. Mostra negativos, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, constituindo linha larga mas de bordos irregulares. 
Mede 0,050 m de comprimento. 

F 68.5 – Linha recta. É constituída por picotados, de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, algo descontínuos. Foi 
sobreposta por figura oval (F 68.6). Mede 0,070 m de comprimento. 

F 68.6 – Oval. Encontra-se representada com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Mede 0,105 m, por 0,080 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 68.7 – Dois semicírculos concêntricos. Foram gravados com 
negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando 
linhas contínuas. O semicírculo maior foi sobreposto por círculo (F 68.2). 
Medem 0,035 m e 0,090 m de diâmetro. 
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F 68.8 – Oval. Mostra negativos de contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, formando linha larga, profunda e contínua. Mede 
0,135 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 68.9 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Encontra-se no centro de oval  
(F 68.8). Mede 0,025 m de diâmetro. 

F 68.10 – Círculo contendo covinha central. Foi figurado através 
de levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha larga, profunda e contínua. Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 68.11 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 68.12 – Podomorfo. Representação de pegada humana calçada, 
correspondendo ao pé direito. Foi pouco mais que esboçada e mostra 
negativos com contorno circular ou oval e de médias a grandes 
dimensões, em grande parte descontínuos. Sobrepõe esboço de círculo  
(F 68.13). Mede 0,170 m de comprimento e 0,080 m de largura, no terço 
distal. 

F 68.13 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Foi sobreposto por 
podomorfo (F 68.12). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 68.14 – Oval. Esboço, detectado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m 
por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 68.15 – Três círculos concêntricos. Foram gravados com 
picotados, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas largas, profundas e contínuas. O círculo exterior 
encontra-se sobreposto por covinha (F 68.16) e por figura oval (F 68.17). 
Medem 0,100 m, 0,140 m e 0,190 m de diâmetro. 

F 68.16 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Sobrepõe três círculos concêntricos (F 68.15). Mede 0,020 m por 
0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

F 68.17 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda 
e contínua. Sobrepõe três círculos concêntricos (F 68.15) e disco            
(F 68.18). Mede 0,150 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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► Rocha F 68. 
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F 68.18 – Disco. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões. Foi sobreposto por oval (F 68.17). 
Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 68.19 – Oval. Está representada através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m por 0,065 
m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 68.20 – Semicírculo. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha parcialmente esboçada. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 68.21 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Foi 
amputada devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,060 m por 
0,036 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. Importa valorizar a sobreposição do grupo de três 

círculos concêntricos por covinha e oval, tal como a sobreposição 

daquela última sobre disco ou de dois semicírculos concêntricos por 

círculo, ilustrando a diacronia entre figuras atribuídas ao período V ou 

atlântico da arte do Vale do Tejo e os classificados no período VI ou dos 

círculos e linhas. O esboço de pegada deve integrar aquele último 

período artístico, enquanto o círculo com covinha central pode pertencer 

ao período anterior. 

 
 

 P V P VI-A P VI-B P ? total 
barra - - - 1 1 
podomorfo - 1 - - 1 
círculos 1 1 - - 2 
disco 1 - - - 1 
ovais 2 2 3 - 7 
semicírculo - - - 1 1 
dois semicírc. conc. 1 - - - 1 
três círc. conc. 1 - - - 1 
círc. c. covinha cent. 1 - - - 1 
manchas - - - 3 3 
linha recta - - - 1 1 
covinha - - 1 - 1 
Total 7 4 4 6 21 

Síntese iconográfica da rocha 68 de Fratel. 
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Síntese estratigráfica da rocha 68 de Fratel. 
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FRATEL 701 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por profundas fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. 

Mede 0,680 m de comprimento e 0,350 m de largura. 

Catálogo. 
F 701.1 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, foi 

gravada com negativos de contorno oval e de dimensões médias. Mede 
0,010 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 701.2 – Covinha. Com características idênticas às da figura 
anterior. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 701.3 – Covinha. Oferece características semelhantes às acima 
descritas. Parece constituir par, com a figura anterior (F 701.2). Mede 
0,013 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 701.4 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 701.5 – Círculo. Parcialmente em esboço, oferece 
levantamentos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias e em 
parte contínuos. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 701.6 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

  

148 



   

FRATEL 71 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, contendo 

numerosas fissuras, dispostas em diferentes direcções. Mede 0,500 m de 

comprimento e 0,300 m de largura média. 

Catálogo. 
F 71. 1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

F71.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 71.3 – Camurça (?). Encontra-se de pé, dirigida para o lado 
esquerdo do observador, em posição oblíqua e com a cabeça levantada. 
Tanto a cabeça como o corpo foram figurados de perfil, enquanto a 
armação e ambos pares de membros encontram-se em perspectiva. A 
cabeça oferece contorno trapezoidal e armação com as extremidades 
encurvadas. O pescoço é proporcional. O corpo mostra forma ovalada 
com mancha dorsal escura e cauda curta. Ambos pares de membros, 
lineares, são algo oblíquos em relação ao corpo, conferindo algum 
movimento à figura. Esta foi primeiramente esboçada, através de incisões 
filiformes, depois picotada com negativos muito pequenos e, por fim, 
completada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, enformando linhas contínuas. As zonas 
dorsal e ventral foram preenchidas com picotados, tendo o centro do 
corpo permanecido em reserva. Mede 0,200 m de comprimento e     
0,160 m de altura máxima, na cabeça. 

F 71.4 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

Comentário. O elegante zoomorfo desta rocha integra o estilo 

estilizado dinâmico e é uma das poucas imagens que conserva esboço 

filiforme, depois sobreposto por gravação picotada, muito fina e 

claramente indirecta. A posição inclinada do animal, como que descendo 

um penhasco, provocou o levantar da cabeça, registando-se 

comportamento raro na arte do Vale do Tejo. A representação de camurça 

é muito pouco comum na arte pós-paleolítica. 

 

 
 

 
 

  

▼ Rocha F 71.
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FRATEL 72 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma rectangular, de 

cor vermelha, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. No interior de algumas gravuras observa-se pátina de cor 

negra, resultante da deposição de óxidos de manganês. Mede 1,000 m de 

comprimento e 0,400 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 72.1 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo linear, 

cabeça longa na continuação do corpo, braços horizontais, pernas, 
dispostas em forma de V invertido, e falo. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas. Mede 0,140 m de altura e 0,070 m de largura, nos braços. 

F 72.2 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo rectilíneo, 
braços abertos e arqueados, não se tendo figurado os membros inferiores. 
Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval e de pequenas 
dimensões, formando linhas algo descontínuas. Parece associar-se à 
figura seguidamente descrita (F 72.3). Mede 0,070 m de altura e 0,045 m 
de largura, nos braços. 

F 72.3 – Antropomorfo. Esquemático, foi gravado obliquamente 
e paralelo ao antropomorfo descrito anteriormente (F 72.2). Mostra corpo 
rectilíneo e braços arqueados. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões, constituindo linhas 
quase contínuas. Mede 0,060 m de altura e 0,050 m de largura, nos 
braços. 

F 72.4 – Semicírculo (cabeça). Gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Associa-se a antropomorfo (F 72.5), figurando a cabeça em 
uma segunda fase de construção daquele. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 72.5 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo rectilíneo, 
cabeça na continuação daquele, ambos pares de membros dispostos em 
forma de V invertido e sexo longo. Numa segunda fase de gravação a 
figura foi aprofundada e associou-se-lhe cabeça ou cabeleira, de contorno 

semicircular, no interior da qual se observam dois pontos que devem 
representar os olhos (F 72.4). Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas. Mede 0,165 m de altura e 0,070 m de largura nos braços. 

F 72.6 – Semicírculo. Trata-se de esboço, formado por picotados 
de contorno circular ou oval, com pequenas dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 72.7 – Linha curva. Apresenta negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, quase contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

F 72.8 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, contínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

F 72.9 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, formando linha descontínua. Mede 
0,120 m, por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 72.10 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo linear e 
braços em semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linhas quase contínuas. Mede 
0,075 m de altura e 0,055 m de largura, nos braços. 

F 72.11 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se disposto 
obliquamente, em relação ao eixo maior do suporte. Oferece corpo 
rectilíneo e ambos membros dispostos em forma de V invertido. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas a 
médias dimensões, constituindo linhas descontínuas. Mede 0,075 m de 
altura e 0,055 m de largura. 

F 72.12 – Canídeo. Mostra o corpo oblíquo em relação ao eixo 
maior do suporte, encontrando-se voltado para o lado esquerdo do 
observador. Apresenta corpo rectilíneo, cabeça com orelhas erguidas e os 
membros lineares mas em perspectiva. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas algo 
descontínuas e de largura irregular. Mede 0,070 m de comprimento, e 
0,035 m de altura, na cabeça. 

F 72.13 – Oval. Foi figurada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha algo 
descontínua. Sobrepõe círculo (F 72.18). Mede 0,120 m por 0,070 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 
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▲ Rocha F 72. Período IV. 
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F 72.14 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados com 
negativos de contorno oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua no círculo exterior e descontínua no interior. Sobrepõem a 
cabeça circular de antropomorfo (F 72.20) e círculo (F 72.18). Medem 
0,040 m e 0,080 m de diâmetro. 

F 72.15 – Canídeo. Oferece corpo oblíquo em relação ao eixo 
maior do suporte, encontrando-se voltado para o lado esquerdo do 
observador. Mostra corpo linear, cabeça triangular e os membros apenas 
esboçados. Mede 0,110 m de comprimento e 0,055 m de altura, na 
cabeça. 

F 72.16 – Linha recta. Encontra-se definida através de picotados 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 
0,085 m de comprimento. 

F 72.17 – Espiral. Sinistrorsa, mostra duas voltas e meia. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha quase contínua. Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 72.18 – Círculo. Esboço, gravado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
descontínua. É sobreposto por linha curva (F 72.19), por oval (F 72.13) e 
por dois círculos concêntricos (F 72.14). Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 72.19 – Linha curva. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe esboço de 
círculo (F 72.18). Mede 0,110 m de comprimento. 

F 72.20 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. 
Sobrepõe antropomorfo (F 72.21), do qual constituiria a cabeça de uma 
segunda fase de gravação, encontrando-se sobreposto por esboço de oval 
(F 72.9) e por conjunto constituído por dois círculos concêntricos (F 
72.14). Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 72.21 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo 
rectilíneo, os membros superiores arqueados e os inferiores em forma de 
V invertido, tal como longo falo. Foi regravado e completado com cabeça 
circular (F 72.20), em uma segunda fase de produção iconográfica. 
Mostra negativos com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, formando linhas contínuas. Foi sobreposto por dois círculos 
concêntricos (F 72.14). Mede 0,150 m de altura e 0,075 m de largura, nos 
braços. 

F 72.22 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede    
0,075 m de diâmetro. 

Comentário. As sobreposições observadas, associações, 

diferenças de pátinas e variantes técnicas utilizadas na gravação, 

permitem detectar quatro grandes momentos de produção das gravuras 

desta rocha. Assim, o acervo iconográfico mais antigo é constituído por 

sete figurações antropomórficas esquemáticas, algumas associadas em 

pares, e por duas representações de canídeos, que devemos relacionar 

com aquelas imagens. Também círculo deve ser associado a um dos 

antropomorfos. 

Em um segundo momento foram reavivados quatro 

antropomorfos, da primeira fase de gravação, tendo-se acrescentado a 

dois deles cabeças, uma circular e a outra semicircular. 

A terceira fase de gravação (P V) apresenta dois círculos 

concêntricos, círculo simples e espiral. Por fim gravaram-se linhas, parte 

de oval e grande semicírculo (P VI). 

 

 P IV-A P IV-B P V PVI P ? total % 
antropomorfos 7 (4) - - - 7 31,82 
canídeos 2 - - - - 2 9,08 
círculos 1 1 - - - 2 9,08 
semicírculos - 1 - 1 - 2 9,08 
oval - - 1 1 - 2 9,08 
espiral - - 1 - - 1 4,54 
dois círc. conc. - - 1 - - 1 4,54 
linhas rectas - - - 2 - 2 9,08 
linha curva - - - - 2 2 9,08 
mancha 1 - - - - 1 4,54 
Total 11 2 (4) 3 4 2 22 99,97 
% 50,00 9,00 13,67 18,17 9,08 100  

Síntese iconográfica da rocha 72 de Fratel. 

 

152 



   

      

      

  F 72.13  F 72.19     P VI 
  

 

    

      

      

      

  F 72.14    P V-B 
   

 

   

      

      

      

  F 72.18       P V-A 
      

      

      

      

   F 72.20    P IV-B 
      

      

      

      

   F 72.21    P IV-A 
      

      

Síntese estratigráfica da rocha 72 de Fratel. 

 

 

 

 

 

  

▲ Rocha F 72. 
Vista de noroeste. 

◄ Rocha F 72. 
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FRATEL 723 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de grandes dimensões, 

contendo zona rectangular, atravessada por fissuras oblíquas. Mede  

0,400 m de comprimento e 0,250 m de largura. 

Catálogo. 
F 723.1 – Linha recta. Foi elaborada com picotados de contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões, nem sempre contínuos. Mede 
0,070 m de comprimento. 

F 723.2 – Lança (?). Representação com comprido cabo e 
armadura triangular na extremidade distal. Foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, embora de bordos algo irregulares. Mede 0,170 m de 
comprimento. 

F 723.3 – Lança (?). Figura constituída por haste ou cabo, algo 
encurvado e com elemento oblíquo, possivelmente armadura, próximo da 
extremidade distal. Apresenta negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha larga e contínua. Encontra-se 
sobreposto por mancha (F 723.4). Mede 0,170 m de comprimento. 

F 723.4 – Mancha. Núcleo de picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Sobrepõe lança (F 723.3). Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

F 723.5 – Lança (?). Oferece haste ou cabo recto e, na 
extremidade distal, elemento oblíquo, possivelmente a armadura. 
Apresenta negativos com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha larga e contínua. Foi sobreposto por covinha 
(F 723.6). Mede 0,175 m de comprimento. 

F 723.6 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
representada através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Sobrepõe lança (F 723.5). Mede 0,025 m de diâmetro 
e 0,008 m de profundidade. 
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FRATEL 724 
 

Suporte. Painel sub-horizontal, definido e subdividido por 

fracturas, sendo atravessado por numerosas fissuras longitudinais. Mede 

2,000 m de comprimento e 0,840 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo 
F 724.1 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi gravada 

com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade. 

F 724.2 - Círculo. Esboço, gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,045 m de 
diâmetro. 

F 724.3 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 724.4 – Idoliforme (?). Mostra possível face antropomórfica 
esquemática e longa haste com duas protuberâncias. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linhas largas, profundas e contínuas. Mede 0,375 m de altura e 0,130 m 
de largura máxima. 

F 724.5 – Covinha. Possui perímetro de forma oval e foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,045 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de 
profundidade. 

F 724.6 – Flecha dupla. Conjunto de seis traços fusiformes, 
abertos por abrasão, através de artefacto, lítico ou metálico, muito fino e 
resistente, mostrando secção em V. Mede 0,200 m de comprimento e 
0,110 m de largura. 

F 724.7 – Fusiforme. Aberto por abrasão, oferece secção em V. 
Mede 0,040 m de comprimento. 

F 724.8 – Alabarda. Oferece folha triangular e cabo, não muito 
longo, terminando em elemento esférico. Foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas. Mede 0,235 m de comprimento. 

F 724.9 – Fusiforme. Gravura linear, aberta por abrasão, com 
secção em V. Mede 0,055 m de comprimento. 

F 724.10 – Duplo arciforme. Gravado através de picotagem, 
mostrando negativos com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linhas contínuas e profundas. Sobrepõem fusiforme 
(F 244.11). O maior mede 0,100 m de diâmetro e o menor 0,045 m. 

F 724.11 – Fusiforme. Foi gravado por abrasão, mostrando forma 
linear e em secção em V. Foi sobreposto por arciformes (F 244.10). Mede 
0,080 m de comprimento. 

F 724.12 – Fusiforme. Foi figurado através de abrasão linear, com 
secção em V. Mede 0,025 m de comprimento. 

F 724.13 – Duplo arciforme. Figurado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas e profundas. Medem 0,080 m e 0,030 m, de diâmetro. 

F 724.14 – Linha curva. Mostra picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,200 m de 
comprimento. 

F 724.15 – Fusiforme. Par de traços lineares, sub-paralelos e 
abertos por abrasão, com secção em V. Mede 0,035 m de comprimento. 

F 724.16 – Fusiforme. Traço aberto por abrasão, com secção em 
V. Mede 0,020 m de comprimento. 

F 724.17 – Fusiforme. Foi figurado através de abrasão e tem 
secção em V. Mede 0,025 m de comprimento. 

F 724.18 – Raspagem. Conjunto de oito traços, sub-paralelos, 
gravados através de abrasão e com secção em V. Mede 0,075 m de 
comprimento. 

F 724.19 – Antropomorfo (?). Forma porticada, com segmento 
central e apêndice horizontal em um dos lados. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas e profundas. Mede 0,100 m de altura e 
0,075 m de largura máxima. 
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F 724.20 – Linha recta. Foi figurada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha irregular e algo 
descontínua. Mede 0,065 m de comprimento. 

F 724.21 – Ângulo. Oferece forma recta e foi representado com 
picotados, de contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando 
linha irregular e algo descontínua. Mede 0,050 m de comprimento e 
0,050 m de altura. 

F 724.22 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

F 724.23 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,009 m de profundidade. 

F 724.24 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,015 m de diâmetro. 

F 724.25 – Cruciforme. É constituído por dois traços fusiformes, 
perpendiculares, abertos por abrasão e com secção em V, que se 
interceptam ao centro. Mede 0,225 m de altura. 

F 724.26 – Círculo contendo meandro. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,135 m de diâmetro. 

F 724.27 – Fusiforme. Representado por abrasão, oferece secção 
em V. Sobrepõe dupla flecha (F 724.6). Mede 0,150 m de comprimento. 

F 724.28 – Fusiforme. Figurado através de abrasão, mostra secção 
em V. Sobrepõe dupla flecha (F 724.6). Mede 0,180 m de comprimento. 

F 724.29 – Fusiforme. Foi gravado por abrasão e tem secção em 
V. Mede 0,030 m de comprimento. 

F 724.30 – Fusiforme. Mostra abrasão e secção em V. Mede  
0,020 m de comprimento. 

F 724.31 – Fusiforme. Oferece abrasão e secção em V. Mede 
0,030 m de comprimento. 

Comentário. A superfície cujas gravuras acabámos de descrever 

é a que oferece, entre todas as ocorrências de arte rupestre do Vale do 

Tejo, maior número de gravuras abertas por abrasão, aliás muito raras 

naquele acervo iconográfico. ► Rocha F 724. 
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Os fusiformes ou “unhadas do Diabo” são conhecidos em outras 

rochas do Vale do Tejo, embora não tão numerosos. 

Totalmente desconhecidos em outros suportes são as 

composições de fusiformes, como o cruciforme e a flecha dupla. 

Importa ainda relevar a relação estratigráfica entre um fusiforme 

e par de arciformes representados através de picotagem. 

Por outro lado, esta rocha contém rara representação de alabarda, 

cujo cabo termina em característica protuberância circular, conforme se 

observa em algumas figurações de armas semelhantes, que mostram 

estelas funerárias da Idade do Bronze Médio ou Pleno, do Sul de 

Portugal. 

Possível figura idoliforme, antropomorfo esquemático, dois pares 

de arciformes duplos, tal como círculo contendo meandro, devem ser 

contemporâneos da figuração de alabarda. Os dois pares de covinhas 

podem ser algo ulteriores. 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

► Rocha F 724. Alabarda. 

▼ Rocha F724. Pormenor. 
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FRATEL 75B 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

definido por fracturas e contendo fissuras oblíquas. Mede 0,240 m de 

comprimento e 0,205 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 75B.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Mede 0,140 m de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

FRATEL 77B 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro poligonal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais ou 

transversais. Mede 0,630 m de comprimento e 0,450 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 77B.1 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 

gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

F 77B.2 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
obtida a partir de negativos, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,007 m de 
profundidade. 

F 77B.3 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 77B.4 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Mede 0,130 m de comprimento. 

F 77B.5 – Soliforme. Mostra corpo oval e seis curtos raios. Foi 
obtido a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas largas, profundas e contínuas. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

F 77B.6 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,050 m de comprimento. 

F 77B.7 – Linha curva. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 
0,100 m de comprimento. 

F 77B.8 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 
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F 77B.9 – Linha recta. Foi figurada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, mas descontínuos. Mede 0,055 m 
de comprimento. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 78 
 

Suporte. Rocha horizontal, com perímetro sub-trapezoidal, 

definida por fracturas profundas e cortada por fracturas e fissuras, tanto 

longitudinais como transversais. Mede 0,830 m de comprimento e    

0,600 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 78.1 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Foi sobreposta por 
báculo (F 78.2). Mede 0,085 m de comprimento. 

F 78.2 – Báculo. Mostra haste rectilínea e curvatura voltada para 
o lado esquerdo do observador. Reutiliza parcialmente raio de soliforme 
(F 78.7) e foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha larga e contínua. Sobrepõe linha 
curva (F 78.1). Mede 0,120 m de comprimento. 

F 78.3 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Encontra-se sobreposta por figura oval   
(F 78.4). Mede 0,070m de diâmetro. 

F 78.4 – Oval. Representada através de picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, de 
bordos algo difusos e incompleta. Sobrepõe mancha (F 78.3). Mede 
0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 78.5 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Mede 0,035 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

F 78.6 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

F 78.7 – Soliforme. Apresenta corpo circular e dez longos raios, 
embora alguns se encontrem amputados, devido a fracturas do bordo do 
suporte. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas largas, profundas e contínuas. Um ► Rocha F 77B. 

Pormenor. 
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dos raios foi sobreposto e transformado em báculo (F 78.2). Mede    
0,400 m de diâmetro. 

F 78.8 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Encontra-se no interior de 
soliforme (F 78.7). Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 78.9 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 78.10 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, não formando linha contínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 78.11 – Soliforme. Oferece corpo circular e sete longos raios, 
um dos quais amputado, devido a fractura do suporte. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linhas largas, profundas e contínuas. Mede 0,275 m de diâmetro. 

F 78.12 – Soliforme (?). Conservam-se, devido a fractura do 
suporte, apenas os restos de três raios. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
largas, profundas e contínuas. O maior sector de raio conservado mede 
0,070 m de comprimento. 

 
 
 
 

  
◄ Rocha F 78.
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FRATEL 79 
 

Suporte. Pequena zona, delimitada por fracturas, de superfície 

sub-horizontal, atravessada por numerosas fissuras oblíquas. Mede   

0,250 m de comprimento por 0,220 m de largura. 

Catálogo. 
F 79.1 – Barra. Apresenta levantamentos possuindo contorno 

circular ou oval, de dimensões médias e quase contínuos. Mede 0,050 m 
de comprimento. 

F 79.2 – Oval. Foi gravada a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e constituindo linha quase 
contínua. Mede 0,075 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 79.3 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, mas de largura e 
profundidade variáveis. Envolve a figura anteriormente descrita (F 79.2). 
Mede 0,130 m de diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário. Tanto a técnica de execução, como os graus de 
desgaste, das figuras acima descritas, mostram grandes afinidades, pelo 
que se pode colocar a hipótese de terem sido realizados no mesmo 
momento, pertencendo ao último período de gravação da arte do Tejo 
(círculos e linhas). 

 
 

  

◄ Rocha F 79. 
Vista de sul. 
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FRATEL 81 
 

Suporte. Rocha oblíqua (22º), com contorno poligonal, definida 

por fracturas profundas mostrando fracturas, fissuras e estalamentos da 

superfície decorada. Mede 0,700 m de comprimento e 0,610 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 81.1 – Fusiforme. Gravado por abrasão, oferece secção em U. 

Mede 0,040 m de comprimento. 
F 81.2 – Fusiforme. Aberto por abrasão, mostra secção m U. 

Mede 0,070 m de comprimento. 
F 81.3 – Fusiforme. Representado através de abrasão, possui 

secção em U. Mede 0,075 m de comprimento. 
F 81.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 

circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 
F 81.5 – Soliforme. Apresenta corpo circular e onze raios quase 

equidistantes, embora dois se encontrem parcialmente amputados, devido 
a fractura do suporte. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linhas largas, profundas e 
contínuas. Mede 0,195 m de diâmetro. 

F 81.6 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões, algo descontínuos. Sobrepõe foice 
(F 81.7). Mede 0,080 m de comprimento. 

F 81.7 – Foice (?). Mostra corpo encurvado e zona 
correspondente ao punho mais larga e arredondada. Foi gravada com 
negativos de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
constituindo linha larga e contínua. Foi sobreposta por linha recta           
(F 81.6). Mede 0,150 m de comprimento. 

F 81.8 – Semicírculo. Foi representado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, não 
constituindo linha contínua. Mede 0,125 m de diâmetro. 

F 81.9 – Linha recta. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

F 81.10 – Círculo. Trata-se de esboço, definido por negativos 
com contorno circular, de médias dimensões e descontínuos. Mede   
0,040 m de diâmetro. 

F 81.11 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 81.12 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, oferecendo dimensões médias. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

F 81.13 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda, 
interrompida devido a fractura no bordo do suporte. Sobrepõe mancha   
(F 81.14). Mede 0,120 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 81.14 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Encontra-se sobreposta por oval            
(F 81.13). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 81.15 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, mostra 
picotados de contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 81.16 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe mancha (F 81.17). Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

F 81.17 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Foi sobreposta por semicírculo 
(F 81.16). Mede 0,025 m de diâmetro. 

F 81.18 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha quase contínua. 
Sobrepõe mancha (F 81.19). Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 81.19 – Mancha. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões. Foi sobreposta por círculo            
(F 81.18). Mede 0,200 m de diâmetro. 

Comentário. Importa relevar, dada a exiguidade numérica das 

representações de artefactos, o reconhecimento de foice. 
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Constituem, ainda, presença pouco comum as figuras fusiformes, 

gravadas por abrasão, embora com paralelos em rochas desta mesma 

estação de arte rupestre. 

O soliforme, ocupando posição quase central no suporte, deve 

integrar o período IV da evolução da arte do Vale do Tejo. Mostra onze 

raios pelo que pode conter conotação feminina. A representação de foice 

deve encontrar-se associada ao soliforme. 

Ovais, círculos e semicírculos pertencem ao período final da arte 

tagana. 

 

 
 

 
  

  

▼ Rocha F 81. Soliforme. 
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FRATEL 811 
 

Suporte. Superfície oblíqua (22º), com perímetro trapezoidal, 

definida por fracturas e mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,340 m 

de comprimento e 0,180 m de largura máxima, próximo de uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 811.1 – Duas ovais concêntricas. A exterior foi, apenas, 

parcialmente gravada. Apresentam levantamentos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, constituindo esboços ou linhas contínuas. 
Medem 0,200 m por 0,100 m e 0,085 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

 
 
 
 

 
 
  

 

FRATEL 82 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (19º), com contorno 

poligonal, alongada, delimitada por fracturas e mostrando numerosas 

fissuras. Mede 1,340 m de comprimento e 0,525 m de largura máxima, 

em uma das extremidades. 

Catálogo.  
F 82.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e quase 
contínua. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 82.2 – Disco. Mostra picotados, com contorno circular ou oval 
e de dimensões médias. Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 82.3 – Linha curva. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua, descrevendo grande arco de círculo. Sobrepõe oval (F 82.9). 
Mede 0,600 m de comprimento. 

F 82.4 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Encontra-se parcialmente amputado, devido a fractura do bordo do 
suporte. Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 82.5 – Círculo contendo ponto central. Foi representado através 
de negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, constituindo linha larga, profunda e contínua. Sobrepõe 
semicírculo (F 82.6). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 82.6 – Semicírculo. Oferece negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Foi 
sobreposto por círculo com ponto central (F 82.5). Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

F 82.7 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 
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F 82.8 – Oval. Incompleta, mostra picotados com contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,060 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 82.9 – Oval. Apresenta negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, formando linha contínua. Foi sobreposta por 
linha curva (F 82.3). Mede 0,100 m por 0,060 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 82.10 – Mancha. Reduzido conjunto de picotados, com 
contorno circular e de pequenas dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro. 

F 82.11 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 82.12 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval, de 
dimensões médias. Mede 0,025 m de diâmetro.  

F 82.13 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 82.14 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 82.15 – Linha curva. Oferece picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,075 m de 
comprimento. 

F 82.16 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Encontra-se amputado, devido a fractura do bordo do suporte. 
Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 82.17 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Encontra-se amputado, devido a fracturas do suporte. Mede 0,125 m de 
diâmetro.  

F 82. 18 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de grandes 
dimensões. Mede 0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

F 82.19 – Semicírculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 
0,025 m de diâmetro. 

F 82.20 – Linha recta. É formada por negativos, com contorno 
circular ou oval e contínuos. Mede 0,040 m de comprimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

F 82.21 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, com dimensões 
médias a grandes. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 82.22 – Linha recta. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,065 m de 
comprimento. 

F 82.23 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
representada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 82.24 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou o oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 
0,100 m de diâmetro.  

Comentário. Todas as figuras identificadas neste suporte devem 

pertencer ao período terminal da arte do Vale do Tejo (círculos e linhas). 

Todavia, detectou-se algumas sobreposições que indicam, pelo menos, 

três momentos distintos de produção iconográfica. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATEL 83 
 

Suporte – Superfície sub-horizontal, com contorno poligonal, 

delimitada por fracturas e contendo numerosas fissuras longitudinais. 

Mede 1,550 m de comprimento e 0,710 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F83.1 – Semicírculo. Esboço, elaborado com negativos de 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F83.2 – Barra. Gravada com picotados de contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões e algo descontínuos. Mede 0,020 m de 
comprimento. 

F83.3 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval. Mede 0,045 m de 
diâmetro e 0,012 m de profundidade. 

F83.4 – Mancha. Apresenta perímetro subcircular e negativos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Encontra-se 
amputada devido a fractura do suporte. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F83.5 – Círculo. Esboço gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Foi sobreposto por 
oval (F 83.6). Mede 0,030 m de diâmetro. 

F83.6 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Sobrepõe esboço de círculo (F 83.5). Mede 0,115 m por 0,090 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F83.7 – Barra. Encontra-se representada a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 
0,025 m de comprimento. 

F83.8 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

F83.9 – Rectângulo. Foi figurado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,140 m de comprimento e 0,110 m de largura. 
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F83.10 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F83.11 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F83.12 – Mancha. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F83.13 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,120 m 
de diâmetro. 

F83.14 – Círculo. Oferece levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F83.15 – Triângulo. Recto, foi figurado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe soliforme (F 83.16). Mede 0,075 m de 
altura e 0,075 m de largura na base. 

F83.16 – Soliforme. Apresenta corpo subcircular e sete raios, de 
diversas dimensões. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas, de diferentes 
larguras. Dois raios foram sobrepostos por triângulo (F83.15). Mede 
0,240 m de diâmetro máximo. 

F83.17 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F83.18 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe círculo (F 83.25). Mede 0,140 m por 0,100 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F83.19 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro.  

F83.20 – Círculo. Foi figurado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe zoomorfo (F 83.21), e foi sobreposto por linha curva 
(F 83.22). Mede 0,080 m de diâmetro. 

F83.21 – Caprino. Foi representado de pé e voltado para o lado 
direito do observador. Apresenta o corpo de perfil e tanto a cabeça como  

 

  
▲ Rocha F 83.
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ambos pares de membros em perspectiva. A cabeça oferece contorno 
triangular, assentando em pescoço alto. A armação é culta. O corpo é 
ovalado e a cauda curta. Ambos pares de membros são lineares e algo 
oblíquos em relação ao corpo. No interior deste observam-se picotados. 
Foi sobreposto por círculo (F 83.20) e por linha curva (F 83.23). Mede 
0,145 m de comprimento e 0,100 m de altura, na cabeça. 

F83.22 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Encontra-se amputada devido a 
fractura do suporte. Sobrepõe círculo (F83.20). Mede 0,080 m de 
comprimento. 

F83.23 – Linha curva. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe caprino (F83.21). Mede 0,150 m de comprimento. 

F83.24 – Quadrado. Foi figurado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituído linhas largas, 
profundas e quase contínuas. Mede 0,070 m de lado. 

F83.25 – Círculo. Mostra levantamentos, de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe esteliforme (F 83. 26) e encontra-se sobreposto por oval 
(F83.18). Mede 0,090 m de diâmetro. 

F83.26 – Esteliforme. Figura com a base e os lados rectos, 
enquanto a extremidade distal é arqueada. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linhas contínuas, largas e profundas. Sobrepõe e integra soliforme          
(F 83.27) e foi sobreposto por círculo (F83.25). Mede 0,250 m de altura e 
0,185 m de largura, na área mesial. 

F83.27 – Soliforme. Mostra corpo de forma subcircular, do qual 
irradiam oito raios, com comprimentos díspares. Foi figurado através de 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas, largas e profundas. Encontra-se integrado e 
sobreposto por esteliforme (F83.26). Mede 0,200 m de diâmetro. 

F83.28 – Círculo. Foi representado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F83.29 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 
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F83.30 – Barra. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões a contínuos. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

F83.31 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,085 m de diâmetro. 

F83.32 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F83.33 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F83.34 – Trapézio. Representado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua, 
embora de largura irregular. Mede 0,100 m de comprimento por 0,070 m 
de altura. 

F83.35 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha larga e algo descontínua. 
Sobrepõe linha recta (F83.36). Mede 0,115 m por 0,090 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F83.36 – Linha recta. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Foi sobreposta por oval 
(F83.35). Mede 0,105 m de comprimento. 

F83.37 – Oval. Oferece negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Encontra-se 
amputada devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,090 m por 
0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 P III P IV-A P IV-B P VI-A P VI- B P ? total % 

caprino 1 - - - - - 1 2,70 

soliformes - 2 - - - - 2 5,41 

esteliforme - - 1 - - - 1 2,70 

círculos - - - 2 5 - 7 18,92 

semicírculo - - - - 1 - 1 2,70 

ovais - - - - 5 - 5 13,51 

rectângulo - - - 1 - - 1 2,70 

triângulo - - - - 1 - 1 2,70 

trapézio - - - - 1 - 1 2,70 

linha recta - - - - 1 - 1 2,70 

linhas curvas - - - - 2 - 2 5,41 

manchas - - - - - 8 8 21,62 

covinhas - - - - 2 - 2 5,41 

barras - - 3 - - - 3 8,11 

quadrado - - - 1 - - 1 2,70 

Total 1 2 4 3 18 8 37 99,99 

% 2,70 5,41 10,81 10,81 48,65 21,62 100  

Síntese iconográfica da rocha 83 de Fratel. 
 

  

  

 F 83.15  F 83.22  F 83.23  F 83.18   P VI-B 
 

 

 

 

  

  

  

  F 83.20   F 83.25  F 83.24  P VI-A 
  

  

  

  

    F 83.26   P IV-B 
  

  

  

  

 F 83.16    F 83.27   P IV-A 
  

  

  

  

  F 83.21     P III 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 83 de Fratel.

▼ Rocha F 83. 
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FRATEL 831 
 

Suporte. Superfície oblíqua (30º), com contorno poligonal, 

definida por fracturas e mostrando fissuras transversais. Mede 0,235 m 

de comprimento e 0,270 de largura máxima. 

Catálogo. 
F 831.1 – Semicírculo. Foi gravado com picotados de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,085 m de diâmetro. 

F 831.2 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 831.3 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta característica 
forma de phi (φ), encontrando-se disposto verticalmente. Oferece tronco 
rectilíneo, cabeça na continuação daquele e braços formando círculo. O 
sexo pode ser entendido na continuação do corpo. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas. Mede 0,142 m de altura e 0,070 m de 
largura máxima. 

F 831.4 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias. Mede 0,055 m de diâmetro. 

 
 
 

 

FRATEL 832 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (13º), com contorno 

rectangular, interceptada por fissuras longitudinais. Mede 0,280 m de 

comprimento e 0,160 m de largura. 

Catálogo. 
F 832.1 – Soliforme. Mostra corpo circular e cinco raios, não 

equidistantes e com diferentes comprimentos, sugerindo encontrar-se 
incompleto. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. Mede 0,250 m 
de diâmetro máximo. 
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FRATEL 84 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (17º), com perímetro 

trapezoidal, delimitada por profundas fracturas e mostrando longas 

fissuras transversais. Mede 0,650 m de comprimento e 0,420 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
F 84.1 – Semicírculo. Mostra negativos com contorno circular ou 

oval, de dimensões médias, formando linha de bordos irregulares e algo 
descontínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 84.2 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,110 m de diâmetro. 

F 84.3 – Linha recta. Elaborada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,055 m de comprimento. 

F 84.4 –  Antropomorfo.  Esquemático,  oferece  forma  biancori- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forme invertida, mostrando corpo linear e dois pares de membros 
arqueados, encontrando-se um deles amputado, devido a fractura do 
bordo do suporte. Oferece sexo, longo, na continuação do corpo. Entre o 
corpo e os braços mostra, de cada lado daquele, um ponto que lhe confere 
aspecto de face oculada. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, configurando linhas largas, 
profundas e contínuas. Deve encontrar-se associado à figura a seguir 
descrita (F 84.5). Mede 0,280 m de altura e 0,150 m de largura, nos 
braços. 

F 84.5 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta forma biancori-
forme invertida, com corpo linear e dois pares de membros arqueados, 
formando linhas semicirculares. Oferece sexo, longo, na continuação do 
corpo. Entre o corpo e os braços apresenta, de cada lado daquele, um 
ponto que lhe confere aspecto de face oculada. Foi gravado com 
picotados, de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
definindo linhas largas, profundas e quase sempre contínuas. Deve 
encontrar-se associado à figura anteriormente descrita (F 84.4). Mede 
0,255 m de altura e 0,140 m de largura, nos membros inferiores. 

F 84.6 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 
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◄ Rocha F 84. 
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FRATEL 85 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (8º), possuindo contorno 

trapezoidal, definida por fracturas profundas e seccionada por fissuras 

com variadas direcções. Mede 2,150 m de comprimento e 1,000 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 85.1 – Círculo. Parcialmente amputado, devido a fractura do 

bordo do suporte, apresenta levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. Mede    
0,075 m de diâmetro. 

F 85.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

F 85.3 – Círculo. Incompleto, mostra negativos com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua e 
esboço. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 85.4 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 85.5 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

F 85.6 – Mancha. Grupo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

F 85.7 – Mancha. Denso aglomerado de picotados, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Foi parcialmente amputada, 
devido a fracturas do suporte. Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 85.8 – Disco. Apresenta perímetro algo ovalado e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 85.9 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 85.10 – Disco. Com perímetro mal definido, oferece 
levantamentos, de contorno circular ou oval, com dimensões médias a 
grandes. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 85.11 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 85.12 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 85.13 – Disco. Apresenta perímetro mal definido e 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 85.14 – Círculo contendo covinha central. Foi gravado através 
de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, enformando linha larga, profunda e contínua, tal como 
covinha. As proximidades, física e técnica, permitem associá-lo a 
antropomorfo esquemático (F 85.18). Mede 0,170 m de diâmetro. 

F 85.15 – Mancha. Conjunto de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 85.16 – Disco. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões. Parece, dada a proximidade física e a 
semelhança de aspectos técnicos, associar-se a soliforme (F 85.22). Mede 
0,125 m de diâmetro. 

F 85.17 – Oval. Trata-se de esboço, gravado a partir de negativos 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede     
0,110 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85. 18 – Antropomorfo. Figuração esquemática, mostra corpo 
rectilíneo e braços semicirculares. Foi gravado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas largas, profundas e contínuas. Encontra-se sobreposto 
por pequeno círculo (F 85.19) e por soliforme (F 85.22), devendo 
associar-se, conforme acima referimos, a círculo contendo covinha 
central (F 85.14). Mede 0,180 m de altura e 0,075 m de largura máxima. 

F 85.19 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha  
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apenas parcialmente contínua. Sobrepõe figura antropomórfica 
esquemática (F 85.18). Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 85.20 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,125 m por 0,085 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 85.21 – Mancha. Apresenta picotados de contorno circular ou 
oval e possuindo dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 85.22 – Soliforme. Mostra corpo de forma subcircular, 
preenchido por picotados dispersos e, apenas, seis raios, com 
comprimentos algo diversos, encontrando-se três deles dirigidos para um 
lado e os três restantes para o lado oposto. Foi gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linhas contínuas, mas de bordos muito irregulares. Um dos raios 
sobrepõe extremidade de figura antropomórfica esquemática (F 85.18). 
Mede 0,195 m de diâmetro máximo. 

F 85.23 – Barra. Encontra-se representada a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha larga e contínua. Mede 0,055 m de comprimento. 

F 85.24 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 85.25 – Ziguezague. Trata-se de esboço, possuindo quatro 
ângulos, executado com levantamentos de contorno circular ou oval e de 
pequenas e médias dimensões. Mede 0,230 m de comprimento. 

F 85.26 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 85.27 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

F 85.28 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 85.29 – Ângulo. Agudo, em forma de V, foi gravado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
formando linha contínua. Mede 0,060 m de largura, nas extremidades, e 
0,050 m de altura. 
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► Rocha F 85. 
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F 85.30 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe disco (F 85.32). Mede 0,165 m por 0,145 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 85.31 – Círculo. Apresenta picotados de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias e enformando linha quase contínua. Mede 
0,105 m de diâmetro. 

F 85.32 – Disco. Com perímetro algo indefinido, foi gravado a 
partir de negativos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Foi sobreposto por figura oval (F 85.30). Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

F 85.33 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 85.34 – Oval. Mostra parte apenas esboçada, sendo gravada 
com levantamentos, de contorno circular ou oval e com dimensões 
médias. Mede 0,090 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85.35 – Oval. Trata-se de esboço, constituído por negativos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,070 m por 
0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85.36 – Círculo. Incompleto, apresenta picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. 
Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 85.37 – Círculo. Esboço, realizado com picotados de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

F 85.38 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede    
0,110 m de diâmetro. 

F 85.39 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 85.40 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com contorno 
circular e de médias dimensões. Mede 0,055 m de comprimento e    
0,020 m de largura. 

F 85.41 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 85.42 – Barra. Foi gravada a partir de picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,075 m de comprimento. 

F 85.43 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Tanto a iconografia como as relações estratigráficas 

presentes nesta rocha, horizontais ou associações e verticais ou 

sobreposições, permitem conclusões que ajudam a melhor compreender 

aspectos da arte do Vale do Tejo. 

A associação entre círculo contendo covinha central (F 85.14) e 

antropomorfo esquemático (F 85.18), não só ocupa zona central do 

suporte, como domina sobre as restantes figuras, aspecto para que 

contribuiu, igualmente, as dimensões daquelas gravuras. 

O princípio cronológico de precedência e preferência operativa 

parece estar aqui exemplificado, que a sobreposição do antropomorfo    

(F 85.18) por soliforme (F 85.22) corrobora. 

Ao momento de gravação acima referido sucedeu-se aquele em 

que foram figurados dois discos (F 85.16 e F 85.32), situados a cada um 

dos lados do soliforme (F 85.22), todos com técnicas de execução muito 

semelhantes. Importa recordar que o soliforme possui três raios de cada 

lado, metade deles dirigidos para um dos discos e a segunda metade para 

o outro disco. Um destes discos (F 85.32) foi sobreposto por oval, que 

sugere ocupar o centro de rectângulo definido por oval (F 85.20) e por 

três círculos (F 85.26, F 85.31 e F 85.33), constituindo o terceiro grande 

momento de gravação deste suporte e onde as gravuras anteriores podem 

ter continuado a desempenhar importante papel simbólico. Um pequeno 

círculo (F 85.19) sobrepõe o antropomorfo esquemático (F 85.18). 

Por fim, e a título de mera hipótese, não podemos pôr de parte a 

possível existência de gravuras anteriores às referidas, designadamente 
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figuras muito erodidas ou esboços, como o ziguezague (F 85.25) e, 

talvez, alguns círculos. 

 

 P III ? P IV-A P IV-B P VI P ? total % 
antropomorfo - 1 - - - 1 2,32 
soliforme - - 1 - - 1 2,32 
discos - - 5 - - 5 11,63 
círc. c. cov. cent. - 1 - - - 1 2,32 
círculos - - - 4 5 9 20,94 
ovais - - - 2 3 5 11,63 
barras - - - 2 - 2 4,66 
ângulo - - - 1 - 1 2,32 
ziguezague 1 - - - - 1 2,32 
linha recta - - - - 1 1 2,32 
covinha - - - - 1 1 2,32 
manchas - - - - 15 15 34,90 
Total 1 2 6 9 25 43 100 
% 2,32 4,66 13,95 20,94 58,13 100  

Síntese iconográfica da rocha 85 de Fratel. 

 
  

  

 F 85.20  F 85.31  F 85.26  F 85.33  F 85.30  F 85.19  P VI 
  

  

  

  

   F 85.16  F 85.22  F 85.32   P IV-B 
  

  

  

  

   F 85.14  F 85.18    P IV-A 
  

  

  

  

    F 85.25    P III ? 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 85 de Fratel. 

 
 

FRATEL 85A 
 

Suporte. Superfície poligonal e sub-horizontal, delimitada por 

fracturas e apresentando fissuras diversas. Mede 0,650 m de 

comprimento e 0,450 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 85A.1 – Linha curva. Trata-se de comprida linha que envolve 

conjunto de figuras e sobrepõe duas outras. Foi gravada a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões, quase contínuos. Apresenta interrupções, devido a fracturas 
do suporte. Sobrepõe oval (F 85A.7) e idoliforme (F 85A.6). Mede  
0,900 m de comprimento. 

F 85A.2 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linha algo descontínua 
e difusa. Foi amputada, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 
0,140 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85A.3 – Círculo. Mostra picotados, oferecendo contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha 
descontínua e difusa. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 85A.4 – Oval. Foi figurada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linha 
descontínua. Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85A.5 – Oval. Exibe levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha algo descontínua. É 
tangente a oval (F 85A.9) e foi sobreposta por colubrídeo (F 85A.10). 
Mede 0,085 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85A.6 – Idoliforme. Oferece forma sub-trapezoidal, tendo sido 
parte da área proximal amputada, devido a fractura do suporte. Foi 
representado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, enformando linha contínua, embora de bordos algo 
irregulares. Sobrepõe esboço de círculo (F 85A.8) e foi sobreposto por 
colubrídeo (F 85A.10) e por grande linha envolvente (F 85A.1). Mede 
0,180 m de altura e 0,150 m de largura máxima, na área mesial. 

180 



   

F 85A.7 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua. 
Encontra-se sobreposta por grande linha envolvente (F 85A.1). Mede 
0,075 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85A.8 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval e pequenas 
dimensões. Foi sobreposto por idoliforme (F 85A.6) e por colubrídeo    
(F 85A.10). Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 85A.9 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, embora algo descontínuos. É 
tangente a oval (F 85A.4) e foi sobreposta por colubrídeo (F 85A.10). 
Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85A.10 – Colubrídeo. Oferece seis curvas e cabeça alongada. 
Foi gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linha contínua, embora menos larga e 
profunda na extremidade proximal. Sobrepõe duas ovais (F 85A.4 e        
F 85A.9), círculo (F 85A.8) e idoliforme (F 85A.6). Mede 0,500 m de 
comprimento. 

F 85A.11 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

 
 

 

F 85A.12 – Oval. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval e dimensões médias, algo descontínuos. Mede 0,080 m 
por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 85A.13 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

F 85A.14 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. Apesar de não muito numerosas, as imagens desta 

rocha apresentam interessante iconografia, onde se destaca a presença de 

idoliforme, de colubrídeo e de grande linha envolvente. Devemos 

assinalar a sequência estratigráfica, reforçada por diferentes graus de 

pátina, que envolve sete daquelas imagens, correspondendo, pelo menos, 

a cinco momentos de gravação distintos, dois integrando o período IV e 

três o período VI, da evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo. 

A esboço de círculo, sobrepõe-se idoliforme e a este colubrídeo, 

depois sobreposto por grande linha envolvente. Por outro lado, o 

colubrídeo sobrepõe não só aquele círculo como duas ovais. Também a 

linha envolvente sobrepõe oval. 

 

 P IV-A P IV-B P VI -A P VI-B P VI-C P ? total 
idoliforme - 1 - - - - 1 
colubrídeo - - - 1 - - 1 
círculo 1 - - - - - 1 
ovais - - 7 - - - 7 
linha curva - - - - 1 - 1 
manchas - - - - - 3 3 
Total 1 1 7 1 1 3 14 

Síntese iconográfica da rocha 85A de Fratel. 
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  F85A.1     P VI-C 
  

 

  

  

  

   F 85A.10   P VI-B 
  

 

  

 

 

 

  

  F 85A.7  F 85A.9  F 85A.4  P VI-A 
  

 
 

 

 

  

  

  F 85A.6    P IV-B 
  

  

  

  

   F 85A.8    P IV-A 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 85A de Fratel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 86 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (11º), com forma rectangular, 

delimitada por fracturas, oferecendo algumas fissuras e estalamentos da 

superfície. Mede 0,740 m de comprimento e 0,520 m de largura média. 

Catálogo. 
F 86.1 – Colubrídeo (?) Trata-se de esboço, oferecendo três 

curvas, gravado com levantamentos, de contorno circular ou oval e de 
dimensões médias a grandes, não formando linha contínua. Mede     
0,185 m de comprimento. 

F 86.2 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
embora de bordos imprecisos. Ambas extremidades sobrepõem armação 
de bucrânio (F 86.3), assim constituindo espaço fechado de forma 
ovalada. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 86.3 – Bucrânio. Disposto verticalmente, mostra corpo recto e 
armação quase em forma de V. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linhas contínuas. 
Encontra-se sobreposto por semicírculo (F 86.2). Mede 0,175 m de 
comprimento máximo. 

F 86.4 – Oval. Foi figurada através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha algo descontínua. 
Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 86.5 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, tal como pequenas e médias dimensões. Mede 
0,110 m de diâmetro. 

F 86.6 – Linha curva. Sucessão de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de comprimento. 
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FRATEL 89 
 

Suporte. Rocha horizontal, com perímetro trapezoidal, contendo 

diversas fissuras. Mede 0,255 m de comprimento e 0,245 m de largura. 

Catálogo. 
F 89.1 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Foi 
sobreposta por figura oval (F 89.2). Mede 0,035 m de comprimento. 

F 89.2 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Sobrepõe pequena linha recta (F 89.1). Mede 0,180 m por 0,130 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 
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FRATEL 90 
 

Suporte. Rocha horizontal (3º), com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,765 

m de comprimento e 0,525 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 90.1 – Soliforme. Oferece corpo circular e nove raios, longos, 

embora três deles estejam amputados, devido a fractura do bordo do 
suporte. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. Mede 0,280 m 
de diâmetro. 

F 90.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 90.3 – Soliforme. Mostra corpo circular e onze longos raios. 
Foi figurado através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. Mede 0,285 m 
de diâmetro. 

F 90.4 – Linha curva. Foi gravada com picotados, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e 
descontínua em um ponto. Mede 0,150 m de comprimento. 

F 90.5 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 90.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

F 90.7 – Oval. Foi representada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linha descontínua e algo difusa. Foi sobreposta por dois círculos 
geminados (F 90.8) e por linha recta (F 90.10). Mede 0,070 m por    
0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

 
 

 

184 



   

 
 

F 90.8 – Dois círculos geminados. Foram gravados com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linhas largas e contínuas. Sobrepõem oval (F 90.7) e pectiforme             
(F 90.11), sendo sobrepostos por mancha (F 90.9). Medem 0,060 m e 
0,040 m, de diâmetro. 

F 90.9 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Sobrepõe dois círculos geminados (F 90.8). 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 90.10 – Linha recta. Foi gravada com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe 
oval (F 90.7). Mede 0,075 m de comprimento. 

F 90.11 – Pectiforme. Apresenta linha horizontal e três outras a 
ela perpendiculares. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval e de dimensões médias, formando linhas contínuas. Foi sobreposto 
por dois círculos geminados (F 90.7). Mede 0,060 m de comprimento e 
0,050 m de altura. 

► Rocha F 90. 
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F 90.12 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

Comentário. Os dois soliformes encontram-se associados, 

ocupando a parte central e mais alta do suporte, como se tratasse de dois 

enormes olhos. Eles parecem ser, devido ao mais acentuado grau de 

desgaste que apresentam em relação às restantes gravuras desta rocha, as 

figuras mais antigas, devendo ser atribuídos ao período meridional. O 

facto de um deles contar com nove raios e o outro com onze, pode 

significar valor masculino e feminino, no seio de uma mesma entidade. 

Os círculos geminados devem pertencer ao período atlântico da 

evolução da arte tagana e sobrepõem pectiforme, atribuível ao período 

meridional. 

 
 
 
 

 P IV P V P VI P ? total 
soliformes 2 - - - 2 
pectiforme 1 - - - 1 
círculos geminados - 1 - - 1 
oval - - 1 - 1 
linha curva - - - 1 1 
linha recta - - - 1 1 
manchas - - - 5 5 
Total 3 1 1 7 12 

Síntese iconográfica da rocha 90 de Fratel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 90A 
 

Suporte. Sector de superfície horizontal, medindo 0,200 m de 

comprimento e 0,150 m de largura. 

Catálogo. 
F 90A.1 – Báculo. Oferece forma de bengala, mostrando a 

curvatura voltada para o lado direito do observador. Foi representado 
através de negativos com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m 
de altura. 

Comentário. Trata-se de figura aparentemente isolada, mas 

muito característica no período meridional da arte do Tejo, com 

excelentes paralelos na arte megalítica do Alto Alentejo. 
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FRATEL 902 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), de perímetro poligonal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fracturas 

transversais e por fissuras longitudinais. Mede 0,515 m de comprimento 

e 0,300 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 902.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 

ou oval e de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 
F 902.2 – Linha recta. Constituída por negativos, mostrando 

contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Foi 
sobreposta por antropomorfo (F 902.3). Mede 0,080 de comprimento. 

F 902.3 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça de forma 
subcircular e corpo linear recto. Foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, formando linhas largas, profundas e contínuas. 
Sobrepõe linha (F 902.2). Mede 0,100 m de altura e 0,070 m de largura. 

F 902.4 – Arcos encaixados. Conjunto constituído por três 
elementos, em forma de arco de círculo. Foram gravados com negativos 
de contorno circular ou oval, de médias dimensões, que definiram linhas 
largas e contínuas. O maior mede 0,155 m de diâmetro. 

F 902.5 – Linha curva. Oferece picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

F 902.6 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. O conjunto de arcos encaixados é o único que 

conhecemos na arte do Vale do Tejo, embora encontre paralelos na arte 

megalítica peninsular, designadamente do Norte de Portugal. 

O antropomorfo, muito simples, com cabeça circular e corpo 

recto, tem semelhanças com outros do Vale do Tejo. 
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FRATEL 911 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (10º), com perímetro 

poligonal, definida por fracturas e contendo diversas pequenas fissuras. 

Mede 0,490 m de comprimento e 0,275 m de largura máxima, em uma 

das extremidades. 

Catálogo. 
F 911.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 

circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,230 m de 
diâmetro. 

F 911.2 – Semicírculo. Foi gravado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

 
 
 

 
 
  

 

 

FRATEL 92 
 

Suporte. Sector  de superfície oblíqua (26º), com forma 

rectangular, cruzada por fissuras longitudinais. Mede 0,180 m de 

comprimento e 0,110 m de largura. 

Catálogo. 
F 92.1 – Canídeo. Figurado voltado para o lado direito do 

observador, mostra a cabeça e o corpo de perfil, encontrando-se aquela 
levantada, assente em pescoço largo, sendo encimada pelas duas 
pequenas orelhas. As linhas dorsal e ventral são quase planas, 
apresentando dois pares de membros rectilíneos, em perspectiva, estando 
os dianteiros oblíquos em relação ao eixo do corpo e sendo mais curtos 
que os traseiros, simulando perspectiva e retratando posição muito típica 
dos cães. A cauda é curta. Tanto a cabeça como o corpo encontram-se 
preenchidos por picotados. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas e manchas 
contínuas. Mede 0,145 m de comprimento e 0,075 m de altura máxima, 
na cabeça. 

 
 

 
 
 

Comentário. A figura descrita integra plenamente o estilo 

estilizado dinâmico de arte tagana e, portanto, o período III da evolução 

daquela. 
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FRATEL 94 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), com forma triangular, 

delimitada por fracturas, mostrando abundantes fissuras, transversais e 

oblíquas. Mede 1,215 m de comprimento e 0,490 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo. 
F 94.1 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno circular 

ou oval, de dimensões pequenas e médias, nem sempre contínuos. Mede 
cerca de 0,055 m de comprimento. 

F 94.2 – Oval. Foi gravada a partir de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha algo 
descontínua, interrompida devido a fractura do suporte. Mede 0,100 m 
por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 94.3 – Mancha. Formada por picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 94.4 – Soliforme. Mostra corpo circular, radiado com onze 
pequenos elementos triangulares. Foi gravado através de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
mas nem sempre contínuos. Sobrepõe representação de caprino (F 94.5). 
Mede 0,175 m de diâmetro.  

F 94.5 – Caprino. Encontra-se de pé e voltado para o lado direito 
do observador. Mostra cabeça e corpo de perfil, mas os dois pares de 
membros em perspectiva. A cabeça apresenta contorno sub-triangular, 
observando-se apenas um dos ramos da armação, que é curto. Assenta em 
pescoço longo. O corpo oferece forma ovóide, com as linhas cérvico-
dorsal e ventral convexas. No seu interior reconhece-se linha transversal, 
que une a cabeça à cauda, a linha da vida. Os membros são rectilíneos e 
algo inclinados em relação ao eixo do corpo, simulando algum 
movimento. A cauda, curta, está representada. Foi gravado com 
negativos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias, formando linhas e manchas contínuas. Encontra-se sobreposto 
por soliforme (F 94.4). Mede 0,160 m de comprimento e 0,090 m de  

altura máxima, na cabeça. 
F 94.6 – Triângulo. Escaleno, apresenta negativos, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,025 m de 
altura e 0,015 m de largura, na base. 

F 94.7 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 94.8 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada, talvez 
correspondendo ao lado direito. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, possuindo dimensões médias a grandes e formando 
linha larga, embora de bordos irregulares e parcialmente contínua, dado 
ser completada por fissura. Mede 0,270 m de comprimento e 0,110 m de 
largura máxima, no terço distal. 

F 94.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

F 94.10 – Lobo. Encontra-se de pé e voltado para o lado direito 
do observador. Mostra cabeça com perfil sub-triangular alongado, 
encimada pelas duas orelhas, pescoço muito curto e corpo de forma oval, 
com curva cérvico-dorsal convexa e a ventral quase plana. Apresenta os 
dois membros anteriores juntos e os dois ulteriores separados, todos 
oblíquos em relação ao corpo, mostrando posição típica da espécie 
figurada. A cauda é longa. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linhas quase 
contínuas e mancha que preenche o corpo. Mede 0,130 m de 
comprimento e 0,080 m de altura máxima, na cabeça. 

F 94.11 – Triângulo. Isósceles, apresenta levantamentos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede   
0,045 m de altura e 0,025 m de largura na base. 

F 94.12 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

F 94.13 – Caprino. Apresenta-se de pé e voltado para o lado 
esquerdo do observador, com a cabeça e o corpo de perfil, enquanto 
ambos pares de membros se encontram em perspectiva. A cabeça está 
levantada, o pescoço é longo e as linhas cérvico-dorsal e ventral são 
quase rectas. Parece mostrar cauda longa, mas correspondendo a adição 
ulterior (F 94.15). Os dois pares de membros são perpendiculares em 
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relação ao eixo do corpo, oferecendo algum dinamismo à figura. Foi 
representado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas quase contínuas e preenchendo o corpo. Mede 
0,160 m de comprimento e 0,090 m de altura máxima, na cabeça. 

F 94.14 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno oval e 
dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 94.15 – Linha recta. Gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, sobrepõe a cauda do caprino 
acima mencionado (F 94.13), tratando-se de adição ulterior. Mede    
0,035 m de comprimento. 

F 94.16 – Barra. Encontra-se sob o caprino anteriormente descrito 
(F 94.13). Apresenta picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e contínuos. Mede 0,025 m de comprimento. 

F 94.17 – Barra. Quase paralela à acima referida, mostra 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
contínuos. Mede 0,035 m de comprimento. 

F 94.17 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes e contínuos. Mede  
0,085 m de comprimento. 

F 94.18 – Linha curva. Contém picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe linha recta             
(F 94.19). Mede 0,080 m de comprimento. 

F 94.19 – Linha recta. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. Foi 
sobreposta por linha curva (F 94.18). Mede 0,060 m de comprimento. 

F 94.20 – Caprino. Encontra-se de pé e dirigido para o lado 
direito do observador. A cabeça e os membros foram figurados em 
perspectiva e o corpo de perfil. A cabeça oferece contorno trapezoidal e 
os dois ramos da forte armação são arqueados. O pescoço é largo e 
triangular. As linhas cérvico-dorsal e ventral são convexas. Ambos 
membros são lineares, encontrando-se os dianteiros oblíquos em relação 
ao corpo e os ulteriores são a ele perpendiculares. A cauda é curta. Foi 
gravado com negativos, de contorno circular e oval, de dimensões médias 
a grandes, constituindo linhas contínuas e preenchendo o interior, tanto 
da cabeça como do pescoço. Mede 0,160 m de comprimento e 0,125 m 
de altura máxima, na cabeça. 
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Comentário. O caprino (F 94.19), com estilo estilizado estático 

é, muito provavelmente, a figura mais antiga desta rocha. Ele encontra 

paralelos em outras representações taganas e em imagens de caprinos da 

Canada do Inferno, no Vale do Côa. 

Os três outros zoomorfos, um deles sugerindo movimento e 

perspectiva (F 94.13), embora executados por mãos diferentes, devem 

integrar o período III da evolução crono-estilística da arte do Vale do 

Tejo, constituindo a representação de lobo, em posição de observação, 

caso pouco comum. 

Importa valorizar a forma singular do soliforme e a sua 

sobreposição em relação a zoomorfo do período III. Por fim, o 

podomorfo embora bastante sintético, em termos formais, apresenta a 

particularidade de utilizar fissuras para um dos seus bordos e ocupa o 

centro do suporte, conforme acontece com outras imagens afins, em 

rochas do Vale do Tejo. 

 

 P II P III P IV P V P VI P ? total 
caprinos 1 2 - - - - 3 
lobo - 1 - - - - 1 
podomorfo - - - - 1 - 1 
soliforme - - 1 - - - 1 
oval - - - 1 - - 1 
triângulos - 2 - - - - 2 
barras - - - - - 2 2 
linhas rectas - - - 1 - 2 3 
linha curva - - - - - 1 1 
manchas - - - 1 - 4 5 
Total 1 5 1 3 1 9 20 

Síntese iconográfica da rocha 94 de Fratel. 
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◄ Rocha F 94. Lobo.  ▲ Rocha F 94. Caprino. 

◄ Rocha F 94. Caprino sobreposto 
por soliforme. 

 

◄ Rocha F 94. Caprino.  
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FRATEL 95 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (13º), com perímetro trapezoidal, 

definida, por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,355 m 

de comprimento e 0,210 m de largura. 

Catálogo. 
F 95.1 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga mas algo 
descontínua. Encontra-se ligeiramente amputado, devido a fractura do 
bordo do suporte. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 95.2 – Semicírculo. Oferece negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Foi sobreposto 
por linha recta (F 95.3). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 95.3 – Linha recta. Apresenta picotados de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, formando linha contínua. Sobrepõe 
semicírculo (F 95.2) e linha curva (F 95.5). Mede 0,100 m de 
comprimento. 

F 95.4 – Círculo. Encontra-se figurado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, constituindo linha contínua, mas de bordos 
irregulares. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 95.5 – Linha curva. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Foi sobreposta por linha recta   
(F 95.3). Mede 0,090 m de comprimento. 

F 95.6 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravada 
com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade. 

F 95.7 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
figurada através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,007 m de 
profundidade. 

F 95.8 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi gravada 
com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 

0,030 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de 
profundidade. 

F 95.9 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede    
0,150 m de diâmetro. 
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FRATEL 95B 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, mostrando fissuras 

oblíquas e medindo 0,250 m de comprimento por 0,150 m de largura. 

Catálogo.  

F 95B.1 – Antropomorfo. Figuração semi-naturalista, com cabeça 
de contorno subcircular, braços dobrados e erguidos ao alto, corpo onde 
se descobre um dos seios, mostrando cintura e pernas em torsão, estando 
aqueles membros dobrados. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas e 
preenchendo o interior da cabeça e do corpo. Mede 0,160 m de altura e 
0,105 m de largura, nos braços. 

F 95B.2 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 
0,075 m de diâmetro. 

Comentário. A imagem descrita sugere personagem feminina, 

executando passo de dança. Sobre a figura referida observa-se mancha 

formada por picotados dispersos, muito possivelmente com ela 

relacionados, talvez constituindo psicograma. Trata-se do antropomorfo, 

do Vale do Tejo, contendo a melhor tentativa de registo de movimento. 

Integra o período III, ou estilizado dinâmico, da evolução crono-

estilística por nós detectada. 
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FRATEL 96A 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (18º), com contorno 

rectangular, delimitado por fracturas diversas e possuindo numerosas 

fissuras. Mede 0,400 m de comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo 
F 96A.1 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 

contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Ocupa área 
medindo 0,200 m de comprimento e 0,050 m de largura. 

F 96A.2 – Veado. Representação da cabeça e do arranque do 
corpo, de corça ou fêmea de veado, dirigida para o lado direito do 
observador. Tanto a cabeça, de contorno trapezoidal, como o corpo, 
encontram-se figurados de perfil e só as orelhas foram gravadas em 
perspectiva. A cabeça encontra-se levantada, mostra olho e orelhas curtas, 
assentando em pescoço longo. A linha cérvico-dorsal é angular. Foi 
gravado a partir de picotados, contendo contorno circular ou oval, de 
médias e grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e 
profundas. Mede 0,230 m de comprimento e 0,135 m de altura, na 
cabeça. 

Comentário. São conhecidos, na arte do Vale do Tejo, outras 

representações de prótomos de quadrúpedes, atribuídas ao período 

subnaturalista (rocha 155 de Fratel) e ao estilizado dinâmico (rocha 36 do 

Alagadouro). 

Segundo pensamos, não se trata de imagem inacabada mas de 

representação que, por motivos simbólicos, se circunscreveu à, talvez, 

parte mais importante e característica, em termos de determinação 

específica, do animal. A mancha de picotados, que se situa um pouco 

acima, parece ser contemporânea do zoomorfo. 

Esta imagem deve integrar o período subnaturalista, o único onde 

os pescoços dos quadrúpedes se encontram definidos pelas linhas de 

contorno, tal qual nele se observa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
  

▼ Rocha F 96A. 
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FRATEL 961 
 

Suporte. Sector de rocha sub-horizontal, de forma rectangular, 

delimitada por fracturas e apresentando fissura transversal. Mede 0,250 

m de comprimento e 0,180 m de largura. 

Catálogo. 
F 961.1 – Raposa. Figurada em corrida, apresenta o corpo em 

perspectiva, voltado para o lado direito do observador. A cabeça oferece 
perfil triangular, encimada pelas orelhas e o corpo, muito alongado, está 
preenchido por picotados. Tem a linha cérvico-dorsal côncava e a ventral 
convexa. Os membros dianteiros encontram-se dirigidos para diante e os 
traseiros, juntos, estão ligeiramente inclinados para trás. A cauda é longa 
e mais espessa na metade terminal, como é próprio da espécie 
representada. Foi gravada com picotados de contorno circular ou oval, de 
pequenas a médias dimensões, constituindo linhas e manchas contínuas. 
Mede 0,180 m de comprimento e 0,055 m de altura máxima. 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

  

▲ Rocha F 961. 
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FRATEL 101 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (16º), com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras. Mede 0,260 m de 

comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo.  
F 101.1 – Caprino. Encontra-se voltado para o lado direito do 

observador. Extensa fractura provocou amputação da cabeça, 
conservando-se, apenas, a extremidade do focinho. O corpo é oval, 
mostrando, no interior, duas linhas horizontais. Os membros dianteiros, 
mal definidos, são oblíquos em relação ao corpo e os traseiros, 
rectilíneos, são perpendiculares àquele. A cauda é curta. Foi gravado 
através de picotados com contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas nem sempre contínuas e de diferentes 
larguras. Mede 0,165 m de comprimento e 0,096 m de altura máxima, no 
corpo. 

F 101.2 – Mancha. Pequeno aglomerado de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede   
0,050 m de comprimento e 0,020 m de largura. 

 
 

 
 

FRATEL 1011A 
 

Suporte. Pequena rocha sub-horizontal, de contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas. Mede 0,240 m de comprimento por 0,150 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 1011A.1 – Mancha. Reduzido conjunto de picotados, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias. Localiza-se junto a um 
dos bordos. Mede 0,050 m de comprimento e 0,025 m de largura. 
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FRATEL 102 
 

Suporte. Superfície oblíqua (22º), com perímetro de forma sub-

trapezoidal, delimitada por fracturas e cortada por fissuras oblíquas ou 

transversais. Mede 1,00 m de comprimento e 0,335 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 102.1 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 102.2 – Linha curva. Figurada através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha só 
parcialmente contínua. Mede 0,140 m de comprimento. 

F 102.3 – Oval. Representada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 102.4 – Corço. Encontra-se voltado para o lado direito do 
observador e em posição inclinada, em relação à linha de terra. A cabeça 
e o corpo foram representados de perfil e tanto a armação como ambos 
pares de membros mostram perspectiva. A cabeça, mal definida, assenta 
em pescoço largo, na continuação do eixo do corpo. Sobre ela observa-se 
a armação, figurada através de dois segmentos de recta, quase paralelos. 
O corpo tem forma ovalada, com a linha cérvico-dorsal e a ventral 
convexas. O seu interior mostra linha mediana, a linha da vida, embora se 
encontre preenchido por picotados. A cauda é curta. Os membros 
dianteiros, lineares, são paralelos e perpendiculares ao corpo, enquanto os 
traseiros, algo arqueados, estão inclinados em relação àquele. Foi 
figurado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas nem sempre contínuas. Mede 0,210 m de 
comprimento e 0,120 m de altura máxima, na cabeça. 

Comentário. A figuração zoomórfica oferece maior grau de 

desgaste, ou de pátina, que as imagens geométricas deste painel, 

denunciando a sua maior antiguidade. Aquela deve integrar o período 

estilizado dinâmico. 
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◄ Rocha F 102. 
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FRATEL 102A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno rectangular, 

definida por fracturas, uma das quais amputou a cabeça da figura abaixo 

descrita. Mede 0,200 m de comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo. 
F 102A.1 – Caprino (?). Foi representado voltado para o lado 

esquerdo do observador, mostrando corpo de forma oval alongada, com 
as linhas cérvico-dorsal e ventral convexas, e sendo aquela última dupla. 
O pescoço é longo e a cabeça foi amputada, devido a fractura do bordo 
do suporte. Encontram-se figurados os dois pares de membros, rectilíneos 
e oblíquos ao eixo maior do corpo, simulando movimento. A cauda é 
muito curta. Foi gravado a partir de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas. Mede 0,210 m de comprimento e 0,140 m de altura 
máxima, a meio do corpo. 

F 102A.2 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

▲ Rocha F 102A. 
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FRATEL 103 
 

Suporte. Superfície oblíqua (24º), com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras. Mede 0,300 m de 

comprimento e 0,250 m de largura. Zona estalada afecta parte da 

superfície central e um dos membros traseiros da figura abaixo descrita. 

Catálogo. 
F 103.1 – Bovídeo. Figuração subnaturalista, encontra-se 

representada em perspectiva, voltada para o lado direito do observador. A 
cabeça, com contorno triangular, apresenta armação alta e aberta, com 
forma de V, assentando em pescoço longo. O corpo mostra a linha 
cérvico-dorsal côncava e dupla linha ventral convexa. Os membros 
dianteiros são lineares e oblíquos em relação ao corpo, enquanto os 
traseiros, também rectos, são-lhe quase perpendiculares. A cauda foi 
figurada. Foi gravado a partir de levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas largas, embora algo 
descontínuas. Mede 0,265 m de comprimento e 0,195 m de altura, na 
cabeça.  

 
 
 
 

 
 

FRATEL 1041 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,345 m de comprimento e 0,160 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 1041.1 – Mancha. Conjunto de picotados, oferecendo contorno 

circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 
F 1041.2 – Barra. Foi gravada através de levantamentos, 

possuindo contorno circular ou oval, com pequenas a médias dimensões 
e contínuos. Mede 0,017 m de comprimento. 

F 1041.3 – Podomorfo. Apresenta corpo linear e três linhas, 
dispostas em leque, em uma das extremidades, representando dedos. Foi 
gravado a partir de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, 
de pequenas dimensões, formando linhas contínuas e preenchendo a 
figura. Mede 0,045 m de comprimento. 
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FRATEL 106 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (15º), mostrando forma 

trapezoidal alongada, definida por profundas fracturas e atravessada por 

fissuras transversais. Mede 0,610 m de comprimento e 0,185 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 106.1 – Linha recta. Esboço, formado por negativos com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,055 m de comprimento. 

F 106.2 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta quatro voltas, 
encontrando-se amputada devido a fractura do suporte. Foi gravada com 
picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha larga, profunda e contínua. Mede 0,235 m de diâmetro. 

F 106.3 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha contínua. Mede 
0,060 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 106.4 – Barra. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, formando linha contínua. Apresenta 
variante técnica e grau de pátina semelhantes aos da figura anterior        
(F 106.3), com a qual parece associar-se. Mede 0,060 m de comprimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 107 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (18º), com perímetro de forma 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por numerosas 

fissuras, tanto transversais como oblíquas. Mede 1,100 m de 

comprimento e 0,425 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 107.1 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e contínuos. Encontra-
se sobreposta por dois círculos concêntricos (F 107.2). Mede 0,080 m de 
comprimento. 

F 107.2 – Dois círculos concêntricos. Foram representados 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas largas, profundas e contínuas. Sobrepõem 
linha recta (F 107.1). Medem 0,060 m e 0,120 m de diâmetro. 

F 107.3 – Espiral. Oferece forma sinistrorsa e três voltas e meia, 
tendo sido figurada com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha larga, profunda e contínua, embora 
interrompida por fracturas. Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 107.4 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,010 m de diâmetro. 

F 107.5 – Bucrânio. Representado verticalmente e a par de 
figuração congénere (F 107.6), mostra armação semicircular e corpo 
recto. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas. Mede 0,060 m de 
comprimento. 

F 107.6 – Bucrânio. Figurado verticalmente a par da figura 
anteriormente descrita e com a qual se deve associar (F 107.5), apresenta 
armação semicircular e corpo recto. Mostra negativos com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linhas contínuas. 
Mede 0,075 m de comprimento. 

F 107.7 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,125 m de diâmetro. 
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F 107.8 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. Os dois bucrânios dispostos em par, constituem as 

figuras mais antigas deste suporte, devendo ser atribuídas ao período 

meridional. Trata-se de importantes representações esquemáticas de 

bovídeos domésticos, pressupondo a sua utilização como animais e 

tracção, de arados ou de carros e, portanto, relacionados com as 

actividades agrícolas. 

No período atlântico foi, certamente, gravada a excelente espiral 

e, mais tarde, os dois círculos concêntricos (período dos círculos e 

linhas), menos patinados que as restantes gravuras desta superfície, 

rudemente elaborados e sobrepondo linha recta. 

 
 
 
 

 
 

  
▲ Rocha F 107. Par de bucrânios. 
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FRATEL 111 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (8º), com forma rectangular, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,690 

m de comprimento e 0,285 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 111.1 – Mancha. Com forma subcircular, apresenta negativos 

com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro.  

F 111.2 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados a partir de 
picotados de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 
formando linhas descontínuas e pouco precisas. Medem 0,025 m e   
0,065 m de diâmetro. 

F 111.3 – Veado. Encontra-se disposto obliquamente em relação à 
linha de terra e voltado para o lado direito do observador. Mostra cabeça 
levantada, possuindo perfil triangular e longa armação voltada para trás, 
quase tocando o dorso. O corpo, em perspectiva, oferece a linha cérvico-
dorsal ondulada e a ventral ligeiramente convexa. No seu interior detecta-
se linha mediana, tal como outra a ela paralela. A cauda é curta. Os dois 
pares de membros são lineares e algo arqueados. Os ulteriores são 
oblíquos em relação ao eixo do corpo, ajudando a simular movimento. 

Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas largas, contínuas e profundas. Mede 0,190 m 
de comprimento e 0,205 m de altura máxima, na cabeça. 

F 111.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

Comentário. O cervídeo apresenta comportamento típico, ao 

levantar a cabeça e coçar o dorso com as extremidades da armação. Deve 

integrar o período estilizado dinâmico. 
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FRATEL 1111 
 

Suporte. Rocha oblíqua (25º), com contorno sub-trapezoidal, 

delimitada por fracturas, apresentando fissuras transversais. Mede    

0,430 m de comprimento e 0,185 m de largura. 

Catálogo.  
F 1111.1 – Espiral. Dextrorsa, apresenta três voltas e meia. Foi 

gravada com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, constituindo linha larga a contínua. Mede 0,165 m de 
diâmetro. 

F 1111.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 112 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (20º), com forma trapezoidal, 

definida por fracturas e contendo fissuras oblíquas. Mede 0,250 m de 

comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo. 
F 112.1 – Oval. Foi gravada através de negativos com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. 
Mede 0,180 m por 0,140 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 112.2 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 
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FRATEL 1121 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (20º), com contorno 

trapezoidal, cortada por fracturas e fissuras. Mede 0,300 m de 

comprimento e 0,250 m de largura. 

Catálogo 
F1121.1 – Espiral. Dextrorsa, apresenta cinco voltas e linha 

suplementar que, por certo, se deve a erro do gravador. Foi representada 
através de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
e grandes dimensões, constituindo linhas quase contínuas, largas e 
profundas. Mede 0,220 m de diâmetro. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

FRATEL 1122 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (18º), com forma 

rectangular, atravessado por fissuras longitudinais. Mede 0,180 m de 

comprimento e 0,100 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 1122.1 – Linha recta. Oferece levantamento, com contorno 

circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Sobrepõe círculo      
(F 1122.2). Mede 0,025 m de comprimento. 

F 1122.2 – Círculo. Foi gravado a partir de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha 
algo descontínua. Encontra-se sobreposto por linha (F 1122.1). Mede 
0,030 m de diâmetro. 

F 1122.3 – Antropomorfo. Esquemático, mostra elemento em 
forma de pórtico e segmento central, que figura o corpo. Apresenta 
negativos, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
enformando linhas contínuas, muito estreitas. Mede 0,045 m de altura e 
0,040 m de largura máxima. 
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Comentário. Regista-se, uma vez mais, a associação entre um 

antropomorfo esquemático e um círculo, situando-se este acima daquele, 

embora sendo sobreposto por linha, com diferente técnica de gravação. 

O antropomorfo descrito é, também, um dos que, no Vale do Tejo, 

apresenta menores dimensões. A sua iconografia e a associação simbólica 

que integra, permitem atribuí-lo ao período meridional. 

 

 

FRATEL 1125 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro poligonal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede 

0,550m de comprimento e 0,335 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 1125.1 – Linha recta. Mostra negativos com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,035 m de comprimento. 

F 1125.2 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, 
profunda e contínua. Mede 0,220 m de comprimento. 

F 1125.3 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta quatro voltas. Foi 
figurada através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,105 m de 
diâmetro. 

F 1125.4 – Colubrídeo (?). Mostra dois ângulos e foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
formando linha larga, profunda e contínua. Mede 0,150 m de 
comprimento. 

F 1125.5 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 1125.6 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

 
 
 
 
 
 
 

▼ Rocha F 1122. 
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FRATEL 113 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (8º), de contorno poligonal, 

definida por fracturas e cortada por fissuras longitudinais. Mede 0,230 m 

de comprimento e 0,193 m de largura máxima, na zona mesial. 

Catálogo. 
F 113.1 – Dois círculos concêntricos. Mostram negativos, de 

contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a médias, 
constituindo linhas contínuas, embora de diferentes larguras. Sobrepõem 
mancha de picotados dispersos (F 113.2). Medem 0,050 m e 0,095 m de 
diâmetro. 

F 113.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos, apresentando 
contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Foi sobreposta por dois 
círculos concêntricos (F 113.1). Mede 0,050 m de diâmetro. 
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FRATEL 1131 
 

Suporte. Sector superior de superfície oblíqua (45º), com 

contorno trapezoidal, delimitado e atravessado por fissuras. A área 

decorada mede 0,400 m de comprimento e 0,210 m de largura máxima, 

em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 1131.1 – Ferradura. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha em parte 
contínua e em parte esboçada. Mede 0,056 m de altura. 

F 1131.2 – Ferradura. Oferece negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,040 m de 
altura. 

F 1131.3 – Ferradura. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,032 m 
de altura. 

F 1131.4 – Ferradura. A extremidade distal é angulosa e foi 
representada através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,040 m de altura. 

F 1131.5 – Ferradura. Apresenta levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 
0,042 m de altura. 

 
 

 
 
 

 
 
F 1131.6 – Ferradura. Foi representada através de negativos, com 

contorno circular ou oval e de médias dimensões, originando linha 
contínua. Mede 0,036 m de altura. 

F 1131.7 – Ferradura. Oferece picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,044 m de 
altura. 

F 1131.8 – Linha curva. Possivelmente ferradura incompleta, 
gravada com levantamentos de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias, formando linha contínua. Mede 0,048 m de comprimento. 

F 1131.9 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 1131.10 – Círculo. Pouco mais do que um esboço, oferece 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro. 

F 1131.11 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

Comentário. Domina nesta rocha série de elementos 

formalmente semelhantes, que alguns autores interpretam como 

figurações antropomórficas, com paralelos na arte megalítica atlântica, 

nomeadamente da Irlanda (Loughcrew, Co Meath). 

 
  ◄ Rocha F 1131. 
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FRATEL 1132 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,470 m de comprimento e 0,180 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo 
F 1132.1 – Círculo. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 

circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha 
contínua e profunda. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 1132.2 – Espiral. Mostra cinco voltas e é sinistrorsa. Foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões, formando linha quase sempre contínua, larga e 
profunda. Mede 0,170 m de diâmetro. 

Comentário. A espiral apresenta maior grau de desgaste que o 

círculo e ocupa o centro do suporte, pelo que parece constituir a imagem 

mais antiga. A associação de círculos a figuras pré-existentes constitui 

prática recorrente, sobretudo no período VI ou dos círculos e linhas, da 

arte tagana. 

 
 

 
  

 

FRATEL 1133A 
 

Suporte. Superfície oblíqua, com perímetro sub-trapezoidal, 

definida por fracturas e contendo numerosas fissuras oblíquas. Mede 

1,420 m de comprimento e 0,700 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 1133A.1 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular 

ou oval, de médias dimensões, determinando linha de largura irregular e 
algo descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 1133A.2 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça 
subcircular, corpo linear, braços levantados à altura dos ombros, embora 
ligeiramente arqueados, enquanto as pernas apresentam forma 
semicircular. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. Mede 0,145 m 
de altura e 0,085 m de largura, nos braços. 

F 1133A.3 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,010 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

F 1133A.4 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
picotados de contorno circular ou oval, com dimensões médias. Mede 
0,010 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 1133A.5 – Antropomorfo (?). Esquemático, mostra apenas o 
tronco e as pernas, dispostas em semicírculo. Foi figurado através de 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas largas e contínuas. Mede 0,075 m de altura e 0,045 m 
de largura, nas pernas. 

F 1133A.6 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça 
subcircular, corpo linear, braços dobrados em semicírculo e pernas 
dispostas em V invertido. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas largas e 
contínuas. Sobrepõe mancha (F 1133A.12), tendo sido sobreposto por 
linha recta (F 1133A.7) e por círculo (F 1133A.15). Mede 0,185 m de 
altura e 0,110 m de largura, nos braços. 
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F 1133A.7 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Sobrepõe antropomorfo (F 1131A.6). Mede 0,085 m de 
comprimento. 

F 1133A.8 – Círculo. Contém negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha larga e quase contínua. Mede 
0,045 m de diâmetro. 

F 1133A.9 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 1133A.10 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Mede  
0,150 m de diâmetro. 

F 1133A.11 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 1133A.12 – Mancha. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval e de pequenas dimensões. Foi sobreposta por figura 
antropomórfica (F 1133A.6) e por círculo (F 1133A.15). Mede 0,065 m de 
diâmetro. 

F 1133A.13 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 1133A.14 – Quadrado. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
quase contínua. Sobrepõe esteliforme (F 1133A.21). Mede 0,080 m de 
lado. 

F 1133A.15 – Círculo. Encontra-se representado através de 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha descontínua. Sobrepõe mancha (F 1133A.12) e 
antropomorfo (F 1133A.6). Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 1133A.16 – Círculo. Esboço, figurado a partir de picotados com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

F 1133A.17 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 1133A.18 – Semicírculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 1133A.19 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 1133A.20 – Linha curva. Mostra grandes dimensões e descreve 
quarto de círculo. Foi gravada com picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe figuração de báculo (F 1133A.23) e de esteliforme   
(F 1133A.21). Mede 0,420 m de comprimento. 

F 1133A.21 – Esteliforme. Mostra a extremidade distal 
semicircular, os lados paralelos e a base ligeiramente convexa. No 
interior apresenta linha curva assinalando o topo, à qual se adossa, ao 
centro linha vertical. Linha horizontal demarca a extremidade proximal e, 
ao centro, contém representação antropomórfica esquemática                 
(F 1133A.27). Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, formando linhas largas e contínuas, nomeadamente 
as do seu contorno. Sobrepõe representação antropomórfica (F 1133A.32) 
e báculo (F 1133A.23), sendo sobreposto por quadrado (F 1133A.14) e 
por grande linha (F 1133A.20). Mede 0,475 m de altura e 0,180 m de 
largura máxima, no terço distal. 

F 1133A.22 – Idoliforme. Mostra corpo de forma sub-trapezoidal, 
onde se descobre face com a representação dos olhos. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, 
constituindo linha algo difusa e descontínua, tal como o par de olhos. Foi 
sobreposto por ângulo (F 1133A.24). Mede 0,140 m de altura e 0,100 m 
de largura máxima. 

F 1133A.23 – Báculo. Apresenta cabo largo e a extremidade distal 
fazendo ângulo recto com aquele, alargando no topo. Recorda báculo de 
xisto da Gruta da Galinha, estudado por M. Heleno. Foi figurado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linhas contínuas. Foi sobreposto por esteliforme (F 1133A.21) e por 
grande linha curva (F 1133A.20). Mede 0,150 m de altura. 

F 1133A.24 – Ângulo. Oferece forma recta e apresenta picotados 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha  
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contínua. Sobrepõe idoliforme (F 1133A.22). Mede 0,050 m de abertura 
nas extremidades e 0,030 m de altura. 

F 1133A.25 – Oval. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. Sobrepõe 
antropomorfo esquemático (F 1133A.27). Mede 0,065 m por 0,050 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 1133A.26 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 1133A.27 – Antropomorfo. Figuração esquemática, mostra 
pequena cabeça, corpo e sexo lineares, braços longos, levantados e 
abertos à altura dos ombros e pernas abertas, em semicírculo. Foi 
gravado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas. Inscreve-se no centro de 
esteliforme (F 1133A.21) e foi sobreposto por oval (F 1133A.25). Mede 
0,100 m de altura e 0,150 m de largura máxima. 

F 1133A.28 – Antropomorfo. Oferece forma bitriangular e 
apresenta negativos com contorno circular ou oval, de pequenas 

dimensões. Deve associar-se a figura formalmente afim (F 1133A.29). 
Mede 0,095 m de altura e 0,030 m de largura máxima. 

F 1133A.29 – Antropomorfo. Apresenta forma bitriangular e foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas e preenchendo o seu interior. Deve 
associar-se a outro antropomorfo bitriangular (F 1133A.28), constituindo 
par. Mede 0,050 m de altura e 0,025 m de largura máxima. 

F 1133A.30 – Barra. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. 
Mede 0,020 m de comprimento. 

F 1133A.31 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 1133A.32 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça 
subcircular, corpo linear, alongado, braços encurvados e levantados à 
altura dos ombros e pernas dispostas em forma de V invertido. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas largas e contínuas e preenchendo tanto o interior 
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da cabeça como do corpo. Foi sobreposto por esteliforme (F 1133A.21) e 
deve associar-se a duas covinhas (F 1133A.31 e F 1133A.34). Mede  
0,180 m de altura e 0,100 m de largura, nos braços. 

F 1133A.33 – Linha curva. Descreve arco de círculo e mostra 
grandes dimensões. Foi figurada através de picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e quase 
contínua. Mede 0,410 m de comprimento. 

F 1133A.34 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 1133A.35 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado a partir de 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 1133A.36 – Colubrídeo. Apresenta cabeça destacada e corpo 
com oito curvas. Encontra-se figurado através de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo 
linha contínua. Sobrepõe idoliforme (F 1133A.42). Mede 0,185 m de 
comprimento. 

F 1133A.37 – Triângulo. Isósceles, apresenta negativos de 
contorno circular ou oval, com pequenas dimensões, constituindo linhas e 
mancha contínuas. Mede 0,025 m de largura na base e 0,050 m de altura. 

F 1133A.38 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 1133A.39 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
foi representada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,012 m de 
profundidade. 

F 1133A.40 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
aberta com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,040 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,012 m de profundidade. 

F 1133A.41 – Linha curva. Foi figurada com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga 
e contínua. Mede 0,375 m de comprimento. 

F 1133A.42 – Idoliforme. Apresenta forma trapezoidal e dois 
segmentos paralelos ao centro. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, formando linhas quase  
contínuas. Encontra-se sobreposto por ofídeo (F 1133A.36). Mede    
0,185 m de comprimento e 0,100 m de altura máxima. 

F 1133A.43 – Oval. Mostra negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. 
Sobrepõe oval (F 1133A.47). Mede 0,090 m por 0,065 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 1133A.44 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de 
profundidade. 

F 1133A.45 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
mostra picotados, de contorno circular ou oval, com dimensões médias. 
Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 1133A.46 – Linha recta. É constituída por picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,085 m de comprimento. 

F 1133A.47 – Oval. Pouco mais que um esboço, oferece 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha descontínua. Foi sobreposta por oval (F 1133A.43). Mede 
0,040 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 1133A.48 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 1133A.49 – Colubrídeo. Figuração com a cabeça destacada, 
mostra quatro curvas, sugerindo associar-se a círculo (F 1133A.51). Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. Mede 0,200 m de 
comprimento. 

F 1133A.50 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

F 1133A.51 – Círculo. Em parte apenas esboçado, oferece 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha apenas parcialmente contínua. Deve associar-se a 
figuração de colubrídeo (F 1133A.49). Mede 0,065 m de diâmetro. 
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F 1133A.52 – Ferradura. Foi figurada através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
larga, profunda e contínua. Mede 0,070 m de altura. 

F 1133A.53 – Oval. Esboço, gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m por 0,050 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. Conforme deixa perceber o elenco figurativo 

anteriormente descrito, esta superfície desempenhou importância 

singular, reflectida na grande riqueza imagética que apresenta. A sua área 

e o número de intervenções iconográficas indicam média de 74 figuras 

por m2 e, portanto, acentuada densidade. Todavia, ali não reconhecemos, 

claramente, imagens dos três primeiros períodos da evolução crono-

estilística da arte do Vale do Tejo nem, tão pouco, as que atribuímos ao 

seu período V ou atlântico. Em suma, o rico acervo detectado parece 

confinar-se, apenas, aos períodos IV e VI. 

Três antropomorfos e um quarto, de menores dimensões e 

inacabado, parecem constituir composição cujo sentido nos escapa. Dois 

outros antropomorfos esquemáticos, reduzidos a formas bitriangulares, 

constituem par, conforme surgem em outras rochas do Vale do Tejo e na 

decoração vascular calcolítica. Um outro antropomorfo esquemático e 

itifálico, inscreveu-se no centro de esteliforme, sugerindo representar ser 

sobrenatural, contendo outro, ou monumento estelar, ele próprio 

mostrando forma antropomórfica e cujo significado foi sublinhado 

através da presença do personagem esquemático. O esteliforme apresenta 
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linha que envolve o topo da extremidade distal, melhor lhe conferindo 

características antropomórficas ou, quiçá, fálicas, recordando menires e 

estelas-menires neolíticos. 

Idoliforme, com contornos algo vagos e dois pequenos olhos, 

recorda imagem registada na rocha 11 de Gardete (G 11.52). 

Importa recordar a representação de báculo, de forma única na 

arte do Vale do Tejo, onde tais artefactos oferecem, sobretudo, aspecto de 

bengala ou cajado. O báculo identificado, cuja imagem se afasta da do 

machado, devido ao aspecto do cabo e do que seria o encabamento, 

aproxima-se surpreendentemente do báculo afeiçoado em xisto 

ardosiano, de cor negra procedente da Gruta da Galinha (Alcanena). 

 
 P III PIV-A PIV-B PVI-A PVI-B P ? total % 
antropomorfos - 4 1 - - - 5 9,4 
antrop. bitriang. - - 2 - - - 2 3,8 
idoliformes - 1 1 - - - 2 3,8 
esteliforme - - 1 - - - 1 1,9 
colubrídeos - - - 2 - - 2 3,8 
báculo - 1 - - - - 1 1,9 
círculos - - - 3 4 - 7 13,2 
ovais - - - 1 1 2 4 7,5 
semicírculo - - - - 1 - 1 1,9 
ferradura - - - - 1 - 1 1,9 
quadrado - - - - 1 - 1 1,9 
covinhas - 2 - - 6 7 15 28,3 
triângulo - - - - - 1 1 1,9 
ângulo - - - - - 1 1 1,9 
linhas rectas - - - - 2 - 2 3,8 
linhas curvas - - - - - 3 3 5,6 
manchas 1 - - - - 2 3 5,6 
barra - 1 - - - - 1 1,9 
Total 1 9 5 6 16 16 53 100 
% 1,9 17,0 9,4 11,3 30,2 30,2 100  

Síntese iconográfica da rocha 1133A de Fratel. 

 

FRATEL 1133C 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro rectangular, 

delimitada por fracturas e mostrando raras fissuras longitudinais. Mede 

0,440m de comprimento e 0,255 m de largura. 

Catálogo. 
F 1133C.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 1133C.2 – Bucrânio. Mostra corpo recto e armação 
semicircular. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas. Mede 0,075 m de 
comprimento e 0,045 m de largura. 

F 1133C.3 – Bucrânio. Apresenta corpo recto e armação 
semicircular. Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, constituindo linhas largas e contínuas. Mede    
0,075 m de comprimento e 0,045 m de largura. 

F 1133C.4 – Oval. Foi figurada através de levantamentos, com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, mas 
descontínuos. Encontra-se sobreposta por círculo (F 1133C.5). Mede 
0,175 m por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 1133C.5 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e quase contínuos. Sobrepõe figura oval  
(F 1133C.4). Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 1133C.6 – Linha recta. Construída com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

F 1133C.7 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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FRATEL 1134 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e mostrando fissuras oblíquas. Mede 0,700 m de 

comprimento e 0,420 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 1134.1 – Oval. Esboço, formado por negativos com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha parcialmente 
contínua. Mede 0,075 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 1134.2 – Bucrânio. Apresenta corpo rectilíneo e armação em 
forma de V. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes, constituindo linhas largas, profundas e 
contínuas. Foi sobreposto por esboço de pegada humana (F 1134.4). 
Mede 0,190 m de comprimento. 

F 1134.3 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 1134.4 – Podomorfo. Trata-se de esboço de pegada humana 
calçada, do lado direito, executado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e descontínuos. Sobrepõe bucrânio (F 1134.2). 
Mede 0,160 m de comprimento e 0,075 m de largura máxima, na área 
mesial. 

F 1134.5 – Colubrídeo. Mostra cabeça, voltada para trás, 
encimada por armação, e corpo descrevendo cinco curvas. Foi 
representado através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Mede 0,170 m de 
comprimento. 

F 1134.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,040 m 
de diâmetro. 

F 1134.7 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 
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F 1134.8 – Barra. Foi gravada com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,060 m de comprimento. 

F 1134.9 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha só em parte contínua. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 1134.10 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha mal definida mas quase 
contínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 1134.11 – Oval. Foi figurada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha apenas 
parcialmente contínua. Mede 0,165 m por 0,120 segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 1134.12 – Círculo. Foi gravado com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. É 
tecnicamente muito semelhante a outro círculo desta rocha (F 1134.9). 
Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 1134.13 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha, larga, profunda e contínua. 
Mede 0,105 m de diâmetro. 

Comentário. Importa pôr em relevo a sobreposição do bucrânio, 

com armação em V, possivelmente algo mais tardio que os seus 

congéneres com a armação com forma semicircular, pelo esboço de 

pegada. Este é, por certo, bem ulterior, pois o bucrânio deve integrar o 

período IV, enquanto o podomorfo pertencerá ao período VI, da evolução 

crono-estilística da arte do Vale do Tejo. 

Pode ser contemporânea do podomorfo a figuração de 

colubrídeo, com cabeça cornuda, talvez associada a covinha, tal como os 

dois grandes círculos e a oval incompleta. 

Importa, ainda, relevar a existência, uma vez mais, de possível 

associação entre barra e círculo. 
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FRATEL 1135 
 

Suporte. Superfície oblíqua, mostrando contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas. Mede 0,750 m de comprimento e 0,430 m de 

largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 1135.1 – Soliforme. Representação possuindo cinco raios, 

situada na zona mais alta do suporte. Apresenta levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas e profundas, embora muito erodidas. Mede 0,185 m de 
diâmetro. 

F 1135.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,230 m 
de diâmetro. 

F 1135.3 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta forma sub-
quadrangular, penetrada por barra central. Foi gravado a partir de 
picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Parece associar-se a 
círculo (F 1135.4), gravado com a mesma técnica e oferecendo o mesmo 
grau de pátina. Mede 0,100 m de altura e 0,080 m de largura máxima. 

F 1135.4 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Deve associar-se à figura anteriormente descrita (F 1135.3). Mede     
0,100 m de diâmetro. 

Comentário. O soliforme, com variante formal não muito 

divulgada na arte do Tejo, ocupa a posição mais alta e dominante do 

suporte. 

Abaixo daquele observa-se associação, também conhecida em 

outras rochas do Tejo, entre antropomorfo esquemático, neste caso com 

corpo quadrangular, e círculo; ambos gravados com a mesma técnica e 

oferecendo graus de desgaste semelhantes. 
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FRATEL 114 
 

Suporte. Superfície oblíqua (28º), com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas e mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,500 m 

de comprimento e 0,310 m de largura. 

Catálogo. 
F 114.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 
F 114.2 – Espiral. Dextrorsa, mostra duas voltas e meia, tendo 

sido gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha parcialmente contínua, dado que termina em 
esboço. Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 114.3 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

 

 

FRATEL 116 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (17º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,600 m de comprimento e 0,350 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 116.1 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno circular 

ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Foi 
sobreposto e integrado em espiral (F 116.2). Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 116.2 – Espiral. Sinistrorsa, possui duas voltas, sugerindo ter 
sido construída a partir de círculo pré-existente (F 116.1). Foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha contínua e larga, mas de contornos mal definidos. 
Sobrepõe dois raios de soliforme (F 116.3). Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 116.3 – Soliforme. Mostra corpo circular e oito raios 
equidistantes. Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. Encontra-se 
parcialmente sobreposto por espiral (F 116.2). Mede 0,165 m de 
diâmetro. 

F 116.4 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,065 m de diâmetro. 

F 116.5 – Linha curva. Foi gravada a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, mas 
descontínuos. Mede 0,160 m de comprimento. 

Comentário. O soliforme é a figura mais antiga deste painel, à 

qual foram associados dois círculos, um de cada lado (período 

meridional). Mais tarde, espiral reutiliza um dos círculos e sobrepõe 

soliforme, passando a dominar a composição (período atlântico). 

Importa valorizar a sobreposição detectada, dado que a 

iconografia em apreço não só corresponde a dois importantes períodos da 

arte do Vale do Tejo, como é emblemática daqueles (períodos IV e V). 
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FRATEL 117 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (17º), com forma trapezoidal, 

definida por fracturas e cortada por fissuras longitudinais. Mede 0,620 m 

de comprimento e 0,300 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 117.1 – Esteliforme. Apresenta base e lados rectos e a área 

distal subcircular. Foi representado com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua, embora 
interrompida devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,210 m de 
altura e 0,180 m de largura máxima. 

F 117.2 – Círculo. Esboço, figurado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e muito 
descontínuos. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 117.3 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede 0,125 m de diâmetro. 

F 117.4 – Semicírculo. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval e pequenas dimensões, constituindo linha contínua. 
Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 117.5 – Linha recta. Oferece levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e dimensões médias, sendo algo descontínuos. 
É paralela à linha recta a seguir descrita (F 116.6). Mede 0,050 m de 
comprimento. 

F 117.6 – Linha recta. Foi figurada através de negativos com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, quase contínuos. Mede 
0,065 m de comprimento. 

F 117.7 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Encontra-se sobreposto por mancha (F 117.8). Mede 0,125 m de 
diâmetro. 

F 117.8 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Sobrepõe círculo (F 117.7). 
Mede 0,075 m de diâmetro. 
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F 117.9 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular e oval, de dimensões médias. Mede 0,125 m de diâmetro. 

Comentário. Não é a primeira vez que surge, na arte do Vale do 

Tejo, representação esteliforme, ou idoliforme, associada a círculo de 

grandes dimensões. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

FRATEL 120 
 

Suporte. Rocha oblíqua (30º), com forma sub-rectangular, 

profundamente fracturada e fissurada. Mede 0,365 m de comprimento e 

0,270 m de largura. 

Catálogo. 
F 120.1 – Linha recta. É constituída por negativos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,120 m de comprimento. 

F 120.2 – Espiral. Dextrorsa, mostra duas voltas e meia. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linha larga e contínua, tal como esboço. Mede 0,110 m 
de diâmetro. 

F 120.3 – Linha recta. Oferece negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, embora descontínuos. Mede 
0,090 m de comprimento. 

Comentário. A espiral em parte esboçada, que encontramos nesta 

rocha, tem paralelos com o que acontece em espiral da rocha 114 de 

Fratel (F 114.2). 
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FRATEL 121 
 

Suporte. Rocha horizontal (3º), com perímetro losângico, 

definido por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede 0,640 

m de comprimento e 0,360 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 121.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões pequenas a médias, formando linha larga e quase 
contínua. Mede 0,155 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 121.2 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, constituindo linha em parte apenas 
esboçada. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 121.3 – Semicírculo. Mostra levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Foi sobreposto por antropomorfo (F 121.5). Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

F 121.4 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Encontra-se 
sobreposta pelo antropomorfo a seguir descrito (F 121.5). Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

F 121.5 – Antropomorfo. Oferece corpo de forma ovalada. No 
interior observa-se elemento central, com aspecto de Y. Foi gravado de 
negativos de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 
constituindo linhas largas, profundas e contínuas. Sobrepõe semicírculo 
(F 121.3) e mancha (F 121.4). Mede 0,165 m de altura e 0,170 m de 
largura máxima. 

F 121.6 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de esboços, dado 
que apenas o exterior foi parcialmente gravado em linha contínua. 
Encontram-se figurados através de negativos, com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias. Medem 0,040 m e 0,120 m de diâmetro. 

F 121.7 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, mostra 
negativos de contorno circular ou oval, com pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 121.8 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 
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FRATEL 122 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (10º), com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas e mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,165 m 

de comprimento e 0,255 m de largura. 

Catálogo. 
F 122.1 – Círculo. Foi representado através de picotados com 

contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha 
larga e contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 122.2 – Semicírculo. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 122.3 – Círculo. Figurado com negativos de contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha contínua. Mede 
0,035 m de diâmetro. 

F 122.4 – Trapézio. Mostra levantamentos de contorno circular 
ou oval, com dimensões pequenas e médias, formando linhas contínuas. 
Mede 0,050 m de comprimento e 0,040 m de altura. 

 
 

 
 
 
 

FRATEL 1222 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), com perímetro 

trapezoidal, delimitada por fracturas, que também afectam o interior e 

onde existem numerosas fissuras. Mede 0,940 m de comprimento e  

0,760 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 1222.1 - Círculo. Foi figurado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. 
Encontra-se parcialmente envolvido por dois semicírculos concêntricos 
(F 1222.2). Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 1222.2 – Dois semicírculos concêntricos. Foram representados 
através de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias e constituindo linhas contínuas. Envolvem parte do círculo 
anteriormente descrito (F 1222.1). Medem 0,060 m e 0,080 m de 
diâmetro. 

F 1222.3 – Espiral. Dextrorsa, apresenta três voltas. Foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha larga, profunda e quase contínua. Mede 0,170 m de 
diâmetro. 

F 1222.4 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno oval e 
de dimensões médias a grandes. Mede 0,125 m de diâmetro. 

F 1222.5 – Linha recta. Foi gravada com negativos, de contorno 
circular ou oval e contínuos. Mede 0,060 m de comprimento. 

F 1222.6 – Dois círculos concêntricos. Mostram levantamentos de 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, constituindo linhas 
quase contínuas. Medem 0,070 m e 0,120 m de diâmetro. 

F 1222.7 – Semicírculo. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe duas ovais (F 1222.8 e F 1222.9). Mede 0,075 m de 
diâmetro. 
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F 1222.8 – Oval. Trata-se de esboço, elaborado a partir de 
picotados com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e 
médias, formando linha descontínua. Foi sobreposta por outra oval        
(F 1222. 9) e por semicírculo (F 1222.7). Mede 0,120 por 0,075 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 1222.9 – Oval. Apresenta levantamentos, de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. Sobrepõe 
oval (F 1222.8) e é sobreposta por semicírculo (F 1222.7). Mede 0,125 m  

por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 
F 1222.10 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 

gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

F 1222.11 – Ângulo. Oferece forma recta e apresenta picotados 
com contorno oval, de médias a grandes dimensões, formando linhas 
algo descontínuas. Mede 0,100 m em cada lado. 
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F 1222.12 – Ângulo. Apresenta forma recta e foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha em parte contínua. Mede 0,050 m em cada lado. 

F 1222.13 – Oval. Foi gravada com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, contínua 
e profunda. Mede 0,095 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 1222.14 – Quadrado. Mostra negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas largas mas 
descontínuas. Mede 0,100 m de lado. 

F 1222.15 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval e 
de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 1222.16 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado com 
levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 1222.17 – Podomorfo. Figuração de pegada humana, algo 
sintética e incompleta, sugerindo representar pé esquerdo. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha parcialmente descontínua, mas que também aproveita 
fissura e foi interrompida por fractura do suporte. Sobrepõe imagem de 
caprino (F 1222.18). Mede 0,165 m de comprimento e 0,075 m de largura 
máxima, na área mesial. 

F 1222.18 – Caprino. Foi representado voltado para o lado direito 
do observador, mostrando cabeça e corpo de perfil, enquanto a armação e 
ambos pares de membros se encontram em perspectiva. A cabeça, baixa, 
assenta em pescoço longo, oferece contorno triangular e nela observam-
se os dois galhos, verticais, da armação. O corpo apresenta forma 
ovalada, detectando-se, no seu interior, duas linhas sub-paralelas, uma 
das quais arranca do pescoço. A cauda é curta. Os membros oferecem 
forma linear, são paralelos entre si e oblíquos em relação ao corpo. Foi 
gravado através de levantamentos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes, formando linhas quase contínuas. Os 
quartos traseiros foram sobrepostos por podomorfo (F 1222.17) e dois 
membros estão sobrepostos por esboço de círculo (F 1222.19). Mede 
0,270 m de comprimento e 0,140 m de altura máxima, nos quartos 
traseiros. F 1222.19 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por negativos 
de contorno oval, de dimensões médias e descontínuos. Sobrepõe os 
membros de caprino (F 1222.18). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 1222.20 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

F 1222.21 – Círculo. Mostra picotados, com contorno oval e de 
dimensões médias, formando linha descontínua, mas também afectada 
devido a fractura do suporte. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 1222.22 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 1222.23 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,110 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 1222.24 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
figurada através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,012 m de 
profundidade. 

F 1222.25 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
encontra-se figurada através de picotados, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

F 1222.26 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 1222.27 – Quadrado. Trata-se de pouco mais do que esboço, 
elaborado com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, mas descontínuos. Mede 0,045 m de lado. 

Comentário. A figura zoomórfica é, técnica e estilisticamente, 

atribuível ao período II da arte do Vale do Tejo, embora esta rocha não 

tenha sido utilizada como suporte de gravações nos períodos III e IV. 

Todavia, a espiral, conjunto de círculos concêntricos e os semicírculos 

concêntricos, ilustram claramente o período V, enquanto figuras 

quadrangulares, as ovais, covinhas e podomorfo, devem ser atribuídos ao 

período VI, o melhor representado. 
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▲ Rocha F 1222. 
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 P II P V P VI P ? total 
podomorfo - - 1 - 1 
caprino 1 - - - 1 
círculos - - 4 - 4 
ovais - - 4 - 4 
semicírculo - - 1 - 1 
dois semicírc. conc. - 1 - - 1 
quadrados - - 2 - 2 
dois círc. conc. - 1 - - 1 
ângulos - - - 2 2 
linha recta - - - 1 1 
espiral - 1 - - 1 
manchas - - - 2 2 
covinhas - - - 6 6 
Total 1 3 12 11 27 

Síntese iconográfica da rocha 1222 de Fratel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 1224 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por facturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,230 m de comprimento e 0,195 m de largura. 

Catálogo. 
F 1224.1 – Podomorfo. Mostra forma ovalada e foi gravado com 

negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linha contínua. Mede 0,160 m de comprimento e 0,100 m de largura, no 
terço distal. 

F 1224.2 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

 
 
 
 

 
  

  

229



   

FRATEL 1225 
 

Suporte. Rocha horizontal (4º), com contorno sub-quadrangular, 

definida por fracturas e mostrando fissuras oblíquas. Mede 0,210 m de 

comprimento e 0,200 m de largura 

Catálogo. 
F 1225.1 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 

ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 
F 1225.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta forma de I. Foi 

gravado com levantamentos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas. Mede 0,045 m de altura e 
0,045 m de largura máxima, na parte superior. 

F 1225.3 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 1226 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (13º), com forma 

rectangular, atravessado por fissuras longitudinais. Mede 0,300 m de 

comprimento e 0,250 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 1226.1 – Gato silvestre. Representação de pé, dirigida para o 

lado esquerdo do observador, mostra cabeça, vista de frente, com recorte 
triangular, encimada por duas pequenas orelhas apontadas, corpo algo 
difuso, mas estreito, característica cauda longa, com a extremidade 
contracurvada, tal como dois pares de membros, lineares e sendo os 
dianteiros mais curtos, mas dispostos obliquamente em relação ao corpo, 
imprimindo a sensação de movimento a toda a imagem. Foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval, possuindo médias a grandes 
dimensões, constituindo linhas irregulares e algo difusas. Mede 0,250 m 
de comprimento e 0,120 m de altura máxima, na cauda. 

F 1226.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

F 1226.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. As duas manchas, executadas com técnica 

semelhante à observada no felino e possuindo a mesma pátina, devem-se-

lhe associar. É possível que o conjunto iconográfico deste painel integre o 

período terminal da arte do Vale do Tejo. 
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FRATEL 126A 
 

Suporte. Rocha oblíqua, com forma losângica, delimitada por 

fracturas e mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,485 m de 

comprimento e 0,250 m de largura máxima, na área mesial. 

Encontra-se depositada no Museu de Francisco Tavares Proença 
Júnior, de Castelo Branco. 

Catálogo.  
F 126A.1 – Antropomorfo. Semi-naturalista, foi figurado de pé e 

de frente, com os braços erguidos ao alto, segurando soliforme               
(F 126A.2). A cabeça é circular, o corpo alongado e as pernas estão 
abertas, em forma de V invertido, terminando em pés, dirigidos para fora. 
Mostra sexo itifálico. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas largas e contínuas, ou 
preenchendo o interior da cabeça e do corpo. Apresenta elevado grau de 
erosão. Mede 0,180 m de altura e 0,090 m de largura, nos pés. 

F 126A.2 - Soliforme. Mostra corpo circular e quatro longos 
raios, dois deles dirigidos para baixo, sendo agarrados pela figura 
antropomórfica anteriormente descrita (F 126A.1). Foi gravado com 
levantamentos, de contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas, muito 
erodidas. Mede 0,175 m de diâmetro. A altura total do antropomorfo 
suportando o soliforme é de 0,320 m. 

F 126A.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 
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► Rocha F 126A. 
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FRATEL 127 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (14º), com perímetro trapezoidal, 

definida por fracturas e cortada por fissuras longitudinais ou oblíquas. 

Mede 0,900 de comprimento e 0,660 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
F 127.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular, 

de pequenas dimensões, constituindo linha em parte descontínua e 
afectada por fractura do bordo do suporte. Sobrepõe mancha (F 127.2). 
Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 127.2 – Mancha. Oferece picotados com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões. Encontra-se sobreposta por oval (F 127.1). 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 127.3 – Mancha. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões. Foi sobreposta por oval (F 127.4). 
Mede 0,090 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 127.4 – Oval. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval, com médias dimensões, constituindo linha larga e contínua, embora 
de bordos irregulares. Sobrepõe mancha (F 127.3). Mede 0,130 m por 
0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 125.5 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 127.6 – Javali. Representado de pé e voltado para o lado 
esquerdo do observador, mostra cabeça longa e espessa, onde se 
distingue a boca, o olho e uma orelha, encontrando-se dirigida para o 
solo. O corpo oferece forma ovalada, embora com a linha cérvico-dorsal 
algo ondulada. No seu interior observa-se esboço de linha mesial. Foram 
representados ambos pares de membros, lineares, encontrando-se os 
dianteiros bem oblíquos em relação ao corpo e os ulteriores quase 
verticais, imprimindo algum movimento à figura. A cauda foi, apenas, 
esboçada. Apresenta levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, constituindo linhas quase contínuas e 

profundas, embora muito patinadas. Mede 0,300 m de comprimento e 
0,160 m de altura máxima, no pescoço. 

F 127.7 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

F 127.8 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 127.9 – Linha curva. É constituída por levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
algo descontínuos. Mede 0,220 m de comprimento. 

F 127.10 – Mancha. Pequeno grupo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 127.11 – Oval. Esboço, elaborado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede   
0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. A representação de javali constitui caso raro na arte 

do Vale do Tejo e deve ser atribuída ao período estilizado estático. As 

outras imagens são ulteriores, por certo pertencendo aos períodos 

terminais da arte tagana. 

 
 

  

▼ Rocha 127. Pormenor. 
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FRATEL 128 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (20º), possuindo perímetro 

quadrangular, delimitado por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais e oblíquas. Mede 0,375 m de comprimento e 0,355 m de 

largura. 

Catálogo.  
F 128.1 – Idoliforme. Oferece corpo de forma quadrangular, bem 

inscrito no espaço do suporte. Mostra convexidade, ao centro da linha 
que delimita o topo. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, definindo linha larga, profunda e contínua, 
mas de bordos irregulares. Sobrepõe mancha (F 128.2). Mede 0,330 m de 
altura e 0,250 m de largura na base. 

F 128.2 - Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Encontra-se sobreposta por idoliforme    
(F 128.1). Mede 0,165 m de comprimento e 0,030 m de largura. 

F 128.3 – Barra. Foi figurada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 
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FRATEL 129 
 

Suporte. Grande superfície horizontal (5º), que coroa 

afloramento em forma de mesa, delimitada por profundas fracturas e 

atravessada por fissuras oblíquas. Mede 2,580 m de comprimento e  

1,350 m de largura máxima, no volume mesial. 

Catálogo 
F 129.1 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias. Mede 0,055 m de diâmetro. 
F 129.2 – Mancha. Conjunto de picotados, oferecendo contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 
F 129.3 – Serpentiforme. Mostra disposição meândrica, com três 

curvas e associa-se a espiral (F129.4). Foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Sobrepõe extremidade de espiral (F129.4). Mede 
0,550 m de comprimento. 

F 129.4 – Espiral. Sinistrorsa, mostra duas voltas e meia. Foi 
continuada por linha meândrica, constituindo figuração serpentiforme   
(F 129.3). Oferece negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha larga, profunda e contínua. Mede 
0,120 m de diâmetro. 

F 129.5 – Serpentiforme. Oferece três curvas largas e foi gravado 
a partir de negativos com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha quase contínua. Confunde-se, parcialmente, 
com serpentiforme semelhante e disposto em paralelo (F 129.6). Foi 
sobreposto por oval (F 129.9). Mede 0,450 m de comprimento. 

F 129.6 – Serpentiforme. Muito semelhante ao anterior, ao qual 
está associado, foi representado através de levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha algo 
descontínua. Encontra-se sobreposto por oval (F 129.9). Mede 0,450 m 
de comprimento. 

F 129.7 – Linha recta. Parece constituir erro de gravação de 
figura serpentiforme (F 129.5). Foi figurada com negativos de contorno 

circular ou de oval, de dimensões médias, formando linha contínua. 
Mede 0,030 m de comprimento. 

F 129.8 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 129.9 – Oval. Foi representada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensão médias a grandes, formando linha 
larga, profunda e contínua. Sobrepõe par de serpentiformes (F 129.5 e     
F 129.6), assim como oval (F 129.10). Mede 0,150 m por 0,105 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 129.10 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Parece 
encontrar-se associada a dois serpentiformes (F 129.5 e F 129.6). Foi 
sobreposta por oval (F 129.9). Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 129.11 – Oval. Apresenta picotados possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo linha 
contínua. Mede 0,095 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 129.12 – Linha curva. Foi gravada com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, 
profunda e contínua. Mede 0,125 m de comprimento. 

F 129.13 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, embora de 
bordos irregulares. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 129.14 – Dois círculos concêntricos. Mostram levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
largas, profundas e contínuas. Medem 0,090 m e 0,180 m de diâmetro. 

F 129.15 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Mede  
0,150 m de diâmetro. 

F 129.16 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,110 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 129.17 – Linha recta. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,140 m de comprimento. 
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▲ Rocha F 129. Aspecto geral. 

◄ Rocha F 129. Vista de nascente. 

◄ Rocha F 129. Face voltada a poente. 
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F 129.18 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede    
0,070 m de diâmetro. 

F 129.19 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,060 m de diâmetro e 0,015 m de profundidade. 

F 129.20 – Círculo. Trata-se de esboço, representado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linha muito descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 129.21 – Círculo. Esboço, realizado com picotados de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 129.22 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 129.23 – Barra. Oferece levantamentos possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando mancha contínua. 
Mede 0,030 m de comprimento. 

F 129.24 – Mancha. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 129.25 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes e contínuos. Mede 0,080 
m de comprimento. 

F 129.26 – Oval. Foi figurada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. Mede 
0,070 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 129.27 – Serpentiforme. Oferece apenas três curvas e foi 
gravado com levantamentos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha larga, profunda e contínua. Mede 0,120 m de 
comprimento. 

F129.28 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 129.29 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 129.30 – Oval. Trata-se de esboço, produzido com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,090 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 129.31 – Meandro. É constituído por duas linhas onduladas, 
dispostas paralelamente e unidas por uma das extremidades. Foi gravado 
através de picotados com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linha larga, profunda e contínua. Um dos lados 
encontra-se associado a serpentiforme (F 129.32). Mede 0,350 m de 
comprimento e 0,235 m de largura. 

F 129.32 – Serpentiforme. Desenvolve-se paralelamente a um dos 
lados de meandro (F 129.31), terminando com círculo em uma das 
extremidades. Mostra negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha, profunda e quase contínua, embora 
interrompida, devido a fracturas do suporte. Mede 0,350 m de 
comprimento. 

F 129.33 – Espiral contendo meandro. Oferece, ao centro, 
meandro envolvido por espiral sinistrorsa com quase quatro voltas, 
encontrando-se figurada através de negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linhas largas, 
profundas e contínuas. Sobrepõe mancha (F 129.34). Mede 0,430 m de 
diâmetro. 

F 129.34 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Encontra-se 
sobreposta por espiral contendo meandro (F 129.33). Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

F 129.35 – Colubrídeo. Oferece oito curvas e protuberância em 
uma das extremidades, talvez figurando a cabeça. Foi gravado com 
levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas largas, profundas e contínuas, embora interrompidas 
devido a fractura do suporte. Encontra-se disposto paralelamente ao outro 
serpentiforme (F 129.36). Mede 0,200 de comprimento. 

F 129.36 – Colubrídeo. Apresenta cinco curvaturas e foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha larga, profunda e contínua, amputada devido a fractura 
do suporte. Encontra-se disposto paralelamente a outro colubrídeo         
(F 129.35). Mede 0,150 m de comprimento. 

F 129.37 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Mede  
0,100 m de diâmetro. 
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F 129.38 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, foi 
representada através de negativos de contorno circular ou oval, possuindo 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

F 129.39 – Espiral contendo meandro. Mostra perímetro oval e 
desenvolvimento sinistrorso, com quatro voltas e meia. Apresenta 
picotados com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas nem sempre contínuas, mas por vezes largas e 
profundas. Sobrepõe mancha (F 129.46) e foi sobreposta por 
antropomorfo em forma de duplo phi (F 129.69). Mede 0,420 m de 
comprimento e 0,330 m de largura máxima. 

F 129.40 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma de phi 
(φ), com corpo sub-rectangular, atravessado por linha vertical. Encontra-
se figurado com levantamentos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede 0,210 m de altura e 
0,200 m de largura máxima. 

F 129.41 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,012 m de profundidade. 

F 129.42 – Oval. Foi figurada com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 
0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 129.43 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,055 m de diâmetro. 

F 129.44 – Linha recta. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,025 m de 
comprimento. 

F 129.45 – Meandro. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha descontínua. 
Encontra-se sobreposto por serpentiforme (F 129.48) e por mancha        
(F129.47). Mede 0,225 m de comprimento e 0,150 m de largura máxima. 

F 129.46 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Foi sobreposta por espiral contendo 
meandro (F 129.39). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 129.47 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Sobrepõe meandro (F 126.45). 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 129.48 – Serpentiforme. Mostra três curvas e foi figurado 
através de negativos com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha quase contínua. Sobrepõe meandro e deve 
associar-se a outro serpentiforme (F 129.49). Mede 0,275 m de 
comprimento. 

F 129.49 – Serpentiforme. Oferece três curvas e foi representado 
com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha contínua. Deve associar-se a outro serpentiforme            
(F 129.48). Mede 0,200 m de comprimento. 

F 129.50 – Serpentiforme. Apresenta três curvas e foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
formando linha quase contínua. É paralelo a outro serpentiforme, com o 
qual deve ser associado (F 129.51). Mede 0,475 m de comprimento. 

F 129.51 – Serpentiforme. Mostra três curvas e encontra-se 
figurado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, 
formando linha descontínua. Deve associar-se a serpentiforme figurado 
paralelamente (F 129.50). Mede 0,425 m de comprimento. 

F 129.52 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Ocupa zona medindo 
0,180 m de comprimento por 0,035 m de largura. 

F 129.53 – Barra. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval de dimensões médias e algo descontínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento.   

F 129.54 – Linha. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, sobrepondo fissura e formando linha 
contínua. Mede 0,090 m de comprimento. 

F 129.55 – Círculo. Esboço formado por levantamentos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,045 m de diâmetro. 

F 129.56 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval e 
de dimensões médias a grandes. Mede 0,180 m de diâmetro. 

F 129.57 – Barra. Mostra picotados, de contorno circular ou oval, 
com dimensões pequenas e médias. Mede 0,020 m de comprimento. 
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F 129.58 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 129.59 – Círculo. Foi figurado através de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 129.60 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha algo descontínua. Sobrepõe 
linha (F 129.61). Mede 0,150 m por 0,105 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 129.61 – Linha recta. Mostra picotados com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha algo descontínua. Foi 
sobreposta por oval (F 129.60). Mede 0,080 m de comprimento. 

F 129.62 – Oval. Foi representada com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha quase 
contínua, mas de bordos irregulares. Mede 0,090 m por 0,045 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 129.63 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 129.64 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos, com 
contorno oval, de pequenas dimensões. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 129.65 – Círculo. Apresenta levantamentos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. 
Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 129.66 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 129.67 – Quatro círculos concêntricos. Foram gravados com 
negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias. Medem 
0,100 m, 0,150 m, 0,200 m e 0,250 m de diâmetro. 

F 129.68 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade.  

F 129.69 – Antropomorfo. Esquemático, mostra forma em duplo 
phi, com segmento recto central, encimado por pequena covinha. Foi 
gravado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas contínuas. Sobrepõe espiral com meandro 

central (F 129.39) e foi sobreposto por antropomorfo esquemático          
(F 129.70). Mede 0,265 m de altura e 0,270 m de largura máxima. 

F 129.70 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo recto, 
pequena cabeça circular e braços arqueados, fazendo ângulo recto com o 
corpo. Foi gravado com levantamentos de contorno circular ou oval, 
possuindo dimensões médias, formando linhas largas, profundas e 
contínuas. Sobrepõe antropomorfo em forma de duplo phi. Mede 0,150m 
de altura e 0,070 m de largura, nos braços. 

F 129.71 – Duas ovais concêntricas. Apresentam negativos, de 
contorno circular ou oval, com médias dimensões, constituindo linhas 
algo descontínuas. Medem 0,055 m por 0,040 m e 0,110 m por 0,075 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 129.72 – Linha recta. Foi gravada através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Mede 0,090 m de comprimento. 

F 129.73 – Semicírculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

F 129.74 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 129.75 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

Comentário. O acervo figurativo desta rocha é dominado 

visualmente pelo grande conjunto de círculos concêntricos, pelas duas 

enormes espirais, contendo meandros ao centro, e por alguns 

serpentiformes, pertencentes ao período V ou Atlântico. Outras imagens e 

sobreposições permitem admitir a existência de reportório pertencente ao 

período VI ou dos círculos e linhas, onde se deverão integrar os três 

antropomorfos detectados. Todavia, não esqueçamos que não foi possível 

conferir cronologia específica a mais de 50% das imagens registadas. 
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 P V-A P V-B P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfos - - 2 1 - 3 4,0 
serpentiformes - 5 4 - - 9 12,0 
colubrídeos - - 2 - - 2 2,7 
círculos - - 5 - 2 7 9,3 
semicírculos - - - - 2 2 2,7 
ovais - - 5 - 4 9 12,0 
duas ovais conc. - 1 - - - 1 1,3 
dois círc. conc. - 2 - - - 2 2,7 
espiral - 1 - - - 1 1,3 
esp. cont. meandro - 2 - - - 2 2,7 
meandros - 2 - - - 2 2,7 
covinhas - - - - 5 5 6,7 
linhas rectas - - - - 8 8 10,6 
manchas 2 - - - 17 19 25,3 
barras - - - - 3 3 4,0 
Total 2 13 18 1 41 75 100 
% 2,7 17,3 24,0 1,3 54,7 100  

Síntese iconográfica da rocha 129 de Fratel. 
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  F 129.46     P V-A 
      

      

Síntese estratigráfica da rocha 129 de Fratel. 

 

FRATEL 129A 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno de forma sub-

trapezoidal, definida por fracturas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,320 m de comprimento e 0,290 m de largura. 

Catálogo. 
F 129A.1 – Soliforme. Incompleto, mostra corpo circular e quatro 

curtos raios, três dos quais equidistantes entre si. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas, mas de bordos irregulares. Mede 0,230 m 
de diâmetro. 

F 129A.2 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 
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FRATEL 129B 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro paralelogrâmico, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras oblíquas. 

Mede 0,725 m de comprimento e 0,415 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 129B.1 – Oval. Foi figurada através de negativos, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Mede 0,075 m por 0,055 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 129B.2 – Esteliforme. Mostra contorno com a extremidade 
distal semicircular, possuindo lados e base rectos. No interior observa-se 
importante figuração antropomórfica masculina e heliocéfala, cuja 
cabeça é, portanto, constituída por soliforme, com corpo circular de onde 
partem sete ou oito raios, se contarmos com o corpo. Este é longo e 
continua-se  no  sexo.  As  pernas  apresentam  forma  de  V  invertido  e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assentam na base da estela. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas mais ou menos 
largas, mas profundas e contínuas. Foi sobreposto por linha (F 129B.3). 
Mede 0,235 m de altura e 0,170 m de largura, no terço distal. 

F 129B.3 – Linha recta. Figurada através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo 
linha larga, profunda e contínua. Sobrepõe um dos lados de esteliforme 
(F 129B.2). Mede 0,100 m de comprimento. 

F 129B.4 – Três círculos concêntricos. Apresentam negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas largas, profundas e quase contínuas. Medem 0,080 m, 
0,145 m e 0,190 m, de diâmetro. 

F 129B.5 – Oval. Incompleta, mostra negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha parcialmente 
contínua. Mede 0,120 m por 0,065 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 129B.6 – Oval. Envolve, em parte, a figura anterior (F 129B.5) 
e foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linha algo descontínua e incompleta. Mede 0,150 m 
por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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FRATEL 1291 
 

Suporte. Rocha horizontal, com contorno rectangular, mostrando 

fissuras longitudinais. Mede 0,190 m de comprimento e 0,170 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 1291.1 – Duas ovais concêntricas. Foram gravadas com 

negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linhas contínuas. Encontram-se sobrepostas por picotados dispersos       
(F 1291.2). Medem 0,100 m e 0,050 m por 0,080 m e 0,040 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 1291.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Sobrepõe duas ovais 
concêntricas. Mede 0,060 m de diâmetro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 1291D 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com contorno poligonal, em 

parte delimitada por profundas fracturas e mostrando fissuras 

transversais. Mede 0,400 m de comprimento e 0,300 m de largura, em 

uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 1291D.1 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular 

ou oval e de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,120 m de diâmetro. 

F 1291D.2 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias, formando linha quase contínua. Mede  
0,060 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 1291D.3 – Soliforme. Mostra corpo central circular e sete raios, 
de diferentes dimensões, sugerindo tratar-se de figura inacabada. Foi 
gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 
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FRATEL 129E 
 

Suporte. Pequena superfície horizontal, com forma sub-

rectangular, definida por fracturas e mostrando fissuras longitudinais. 

Mede 0,290 m de comprimento e 0,148 m de largura. 

Catálogo 
F 129E.1 – Mancha. Núcleo de negativos com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias e, alguns, grandes. Sobrepõe esboço de 
oval (F 129E.2). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 129E.2 – Oval. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Foi 
sobreposta por mancha (F 129E.1). Mede 0,080 m por 0,045 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 129E.3 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, com dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 130 
 

Suporte. Painel horizontal (2º), com contorno rectangular, 

delimitado por fracturas e mostrando algumas fissuras transversais. Mede 

0,350 m de comprimento e 0,300 m de largura. 

Catálogo. 
F 130.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 

ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro.  
F 130.2 – Espiral. Sinistrorsa, mostra duas voltas e meia. Foi 

gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
pequenas e médias, constituindo linhas contínuas. Mede 0,210 m de 
diâmetro máximo. 

F 130.3 – Linha curva. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e algo descontínuos. 
Mede 0,090 m de comprimento. 
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FRATEL 131A 
 

Suporte. Rocha horizontal (4º), com perímetro poligonal, 

definida por fracturas profundas e atravessada por fissuras, tanto 

transversais como oblíquas. Mede 0,840 m de comprimento e 0,550 m de 

largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 131A.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 

circular e de dimensões médias. Foi sobreposta por covinha (F 131A.2). 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 131A.2 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,035 m por 0,025 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

F 131A.3 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, constituindo linha larga, profunda e contínua. Sobrepõe 
a cauda de figura zoomórfica (F 131A.4). Mede 0,125 m de 
comprimento. 

F 131A.4 – Canídeo. Encontra-se dirigido para o lado direito do 
observador e apresenta a cabeça e o corpo de perfil, enquanto as orelhas e 
ambos pares de membros foram figurados em perspectiva. A cabeça, 
levantada e assente em pescoço forte e longo, apresenta contorno sub-
rectangular e duas orelhas, altas dispostas em forma de V. O corpo é 
longo, com as linhas cérvico-dorsal e ventral quase planas. A cauda, algo 
levantada, foi sobreposta por linha (F 131A.3). Os membros são lineares 
e encontram-se ligeiramente oblíquos em relação ao eixo do corpo. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, formando linhas contínuas e preenchendo o interior da cabeça 
e do corpo. Encontra-se muito patinado e foi sobreposto por ferradura    
(F 131A.5) e por linha (F 131A.3). Mede 0,210 m de comprimento e 
0,115 m de altura máxima, na cabeça. 

F 131A.5 – Ferradura. Foi figurada através de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 

linha larga, profunda e contínua. Sobrepõe a cabeça de zoomorfo           
(F 131A.4). Mede 0,120 m de altura. 

F 131A.6 – Linha curva. Apresenta picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, 
profunda e contínua, em parte deixada apenas esboçada. Foi sobreposta 
por linha curva (F 131A.11) e mede 0,420 m de comprimento. 

F 131A.7 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

F 131A.8 – Oval. Incompleta, foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua e esboço. Mede 0,080 m por 0,055 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 131A.9 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 131A.10 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 131A.11 – Linha curva. Disposta em arco de círculo, foi 
figurada através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe linha curva (F 131A.6). Mede 0,300 m de 
comprimento. 
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◄ Rocha 131A. Pormenor.
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FRATEL 131B 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (17º), com perímetro poligonal, 

delimitada por profundas fracturas, cortada por fissuras transversais e 

oblíquas. Mede 0,680 m de comprimento e 0,350 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo. 
F 131B.1 – Barra. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,060 m de comprimento. 

F 131B.2 – Barra. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,070 m 
de comprimento. 

F 131B.3 – Báculo. Mostra a extremidade encurvada curta e 
voltada para o lado esquerdo do observador. Apresenta levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
formando linha larga, profunda e contínua. Mede 0,120 m de 
comprimento. 

F 131B.4 – Barra. Possui picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias, formando linha larga e contínua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mede 0,045 m de comprimento. 
F 131B.5 – Triângulo. Equilátero, foi figurado através de 

levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas e preenchendo o interior. Mede 0,050 m de 
largura na base e 0,045 m de altura. 

F 131B.6 – Barra. Oferece picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. Mede   
0,075 m de comprimento. 

F 131B.7 – Círculo. Possui negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, formando linha larga, profunda e contínua, 
embora amputada devido a fractura do bordo do suporte. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

F 131B.8 – Lobo. Encontra-se voltado para o lado esquerdo do 
observador, sugerindo marcha, com a cabeça na continuação da linha do 
tronco. A cabeça e o corpo foram representados de perfil, enquanto as 
orelhas e ambos pares de membros mostram perspectiva. A cabeça 
apresenta contorno triangular, assente em pescoço forte mas curto e as 
orelhas são pequenas e verticais. O corpo é curto e estreito, com a linha 
cérvico-dorsal convexa. A cauda é curta. Os membros, lineares, estão 
colocados na vertical e apenas um deles é ligeiramente arqueado. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas a 
médias dimensões, formando linhas contínuas e preenchendo a cabeça e 
o corpo. Mede 0,125 m de comprimento e 0,090 m de altura, na cabeça. 
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► Rocha F 131B. 
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FRATEL 132 
 

Suporte. Rocha horizontal (2º), com perímetro poligonal, 

definida por fracturas profundas, sendo atravessada por fissuras oblíquas 

e longitudinais. Mede 0,725 m de comprimento e 0,640 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 132.1 – Soliforme. Mostra corpo circular e apenas quatro raios, 

dado que se encontra amputado, devido a fractura do bordo do suporte. 
Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, formando linhas contínuas. Mede 0,230 m de 
diâmetro. 

F 132.2 – Cinco círculos concêntricos. Foram gravados com 
picotados, de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 
formando linhas em geral largas e contínuas. A um dos lados foram 
adossados dois círculos concêntricos (F 132.3) e o círculo maior 
encontra-se sobreposto por oval (F 132.4). Medem 0,020 m, 0,060 m, 
0,140 m, 0,190 m e 0,280 m de diâmetro. 

F 132.3 – Dois semicírculos concêntricos. Foram gravados com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas. Encontram-se adossados a conjunto de 
círculos concêntricos (F 132.2). Medem 0,090 m e 0,130 m de diâmetro. 

F 132.4 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Sobrepõe conjunto de círculos concêntricos (F 132.2). Mede 
0,160 m por 0,125 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 135.5 – Soliforme. Mostra corpo circular e, apenas, quatro 
raios. Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes, formando linhas largas, irregulares mas 
contínuas. Mede 0,115 m de diâmetro. 

F 135.6 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,040 m de diâmetro e de 0,010 m de profundidade. 

F 132.7 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada através de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 132.8 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
encontra-se gravada com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,040 m por 0,025 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

F 132.9 – Soliforme. Oferece corpo circular e seis raios curtos. 
Foi gravado com levantamentos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas largas e profundas. Deve associar-
se a figuração congénere (F 132.10) e foi sobreposto por círculo             
(F 132.11). Mede 0,155 m de diâmetro. 

F 132.10 – Soliforme. Mostra corpo circular e sete raios, embora 
três deles tenham sido amputados, devido a fractura do bordo do suporte. 
Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas largas e contínuas. Deve associar-se ao 
soliforme acima descrito, tocando um dos raios um raio daquele             
(F 132.9) e foi sobreposto por círculo (F 132.11). Mede 0,170 m de 
diâmetro. 

F 132.11 – Círculo. Foi figurado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linha larga, profunda e contínua. Sobrepõe dois soliformes (F 132.9 e      
F 132.10), aproveitando parte dos raios de ambos. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

F 132.12 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,110 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 132.13 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,200 m de diâmetro. 

Comentário. Apesar do número reduzido de figuras 

reconhecidas nesta rocha, detectaram-se sobreposições significativas, tal 

como graus de desgaste, ou de pátina, diferentes e, ainda, algumas 

associações.  
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As figuras mais antigas desta rocha são, pois, os soliformes, dois 

dos quais se associavam como dois grandes olhos, tal como acontece na 

rocha 90 deste mesmo arqueossítio. Eles devem integrar o período IV ou 

meridional da arte do Vale do Tejo, sendo muitos os paralelos, para 

aquela iconografia, encontrados na arte móvel calcolítica. 

Serão ulteriores o conjunto de círculos concêntricos e os 

semicírculos a eles adossados, iconografia muito difundida na arte 

rupestre ao ar livre do Noroeste Peninsular e integrando o nosso período 

atlântico, de plena Idade do Bronze. 

Conforme denunciam as sobreposições, um círculo e uma oval 

são ulteriores, respectivamente a par de soliformes e ao grande conjunto 

de círculos concêntricos, podendo, com outras manifestações desta rocha, 

como as covinhas, fazer parte do período dos círculos e linhas, no 

entardecer do ciclo artístico tagano. 
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 P IV P V-A P V-B P VI P ? total 
soliformes 4 - - - - 4 
cinco círc. conc. - 1 - - - 1 
dois semicírc. - - 1 - - 1 
ovais - - - 2 - 2 
círculo - - - 1 - 1 
covinhas - - - - 3 3 
manchas - - - - 1 1 
Total 4 1 1 3 4 13 

Síntese iconográfica da rocha 132 de Fratel. 
 

      

      

  F 132.11    F 123.4  P VI 
      

      

      

      

    F 132.3   P V-B 
      

      

      

      

     F 132.2  P V-A 
      

      

      

      

  F 132.9    F 132.10       P IV 
      

      

Síntese estratigráfica da rocha 132 de Fratel. 
 
 

 
 
  ▲ Rocha F 132. Evolução estratigráfica. 
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◄ Rocha 132. 
Pormenor. 

◄ Rocha 132. 
Vista geral. 
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FRATEL 133A 
 

Suporte. Superfície horizontal, com forma sub-rectangular, 

atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,380 m comprimento e 

0,265 m de largura. 

Catálogo. 
F 133A.1 – Duas ovais concêntricas. Foram gravadas com 

negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. A oval maior mede 
0,250 m por 0,145 m, segundo dois eixos ortogonais, e a menor 0,200 m 
por 0,085 m. 

F 133A.2 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 133A.3 – Linha recta. Sucessão de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de 
comprimento. 

F 133A.4 – Linha recta. Sucessão de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de 
comprimento. 
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FRATEL 133C 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno sub-trapezoidal, 

delimitada por fracturas e oferecendo fissuras transversais. Mede 0,450 m 

de comprimento e 0,210 m de largura. 

Catálogo. 
F 133C.1 – Soliforme. Apresenta corpo circular e sete raios 

equidistantes, dois dos quais amputados, devido a fractura do bordo do 
suporte. Foi figurado através de picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. 
Encontra-se parcialmente sobreposto por outro soliforme (F 133C.2). 
Mede 0,170 m de diâmetro. 

F 133C.2 – Soliforme. Mostra corpo subcircular e cinco raios, 
embora apenas três deles lhe pertençam inteiramente, dado adossar-se a 
soliforme pré-existente, que reutiliza em parte (F 133C.1). Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas. Mede 0,150 m de diâmetro. 

Comentário. Não são raros os pares de soliformes, no Vale do 

Tejo, conhecendo-se alguns em Fratel. Todavia, as gravuras desta rocha 

mostram soliformes geminados, um deles menor e ulterior, que se associa 

a exemplar com característicos sete raios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

▼ Rocha F 133C. 
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FRATEL 134 
 

Suporte. Rocha horizontal, mostrando contorno sub-trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,920 m de comprimento e 0,660 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 134.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval, alguns destes alongados e de grandes dimensões, evidenciando 
terem sido gravados com artefacto metálico. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 134.2 – Oval. Foi representada através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase 
contínua, interrompida por fractura do suporte. Mede 0,150 m por    
0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 134.3 – Círculo. Trata-se de esboço, figurado com picotados de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, não formando linha 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 134.4 – Círculo. Foi gravado com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 134.5 – Dois círculos concêntricos. Esboço, representado com 
negativos de contorno circular ou oval, de médias dimensões, não 
formando linhas contínuas e encontrando-se interrompidos por fractura 
do suporte. Medem 0,030 m e 0,150 m de diâmetro. 

F 134.6 – Linha curva. Foi gravada com picotados de contorno 
circular ou oval, com dimensões pequenas e médias, formando linha de 
largura irregular e nem sempre contínua. Quase define grande área oval e 
foi sobreposta por oval (F 134.7). A área delimitada mede 0,250 m por 
0,200 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 134.7 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Sobrepõe 
grande linha curva (F 134.6). Mede 0,110 m por 0,075 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 134.8 – Círculo. Esboço, executado com picotados de contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 134.9 – Meandro. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. 
Ocupa espaço medindo 0,255 m de comprimento e 0,100 m de largura 
máxima. 

Comentário. A iconografia patente na presente superfície integra 

os dois últimos períodos da arte do Vale do Tejo. 

 
 

 
  



   

FRATEL 135 
 

Suporte. Rocha oblíqua (48º), com contorno poligonal, definida 

por fracturas profundas e atravessada por fissuras transversais. Mede 

1,160 m de comprimento e 0,440 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 135.1 – Linha recta. Disposta horizontalmente, foi gravada com 

negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Encontra-se sobreposta por círculo (F 135.2). Mede    
1,030 m de comprimento. 

F 135.2 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, formando linha contínua. 
Sobrepõe linha (F 135.1). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 135.3 – Círculo. Representado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha quase 
contínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 135.4 – Mancha. Com forma alongada, é constituída por 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias. Mede 0,400 m de comprimento e 0,010 m de largura média. 

F 135.5 – Mancha. Oferece perímetro subcircular e foi gravada 
através de negativos com contorno circular ou oval, de pequenas a 
médias dimensões. Mede 0,055 m de diâmetro. 
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FRATEL 1351 
 

Suporte. Sector de superfície horizontal (3º), situado a nascente 

da rocha 135, definido por profundas fracturas e mostrando fissuras 

oblíquas. Mede 0,360 m de comprimento e 0,240 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 1351.1 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 

foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias a grandes dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro e 0,012 m de 
profundidade. 

 

Comentário. Esta covinha encontra-se muito próxima do bordo 
do suporte e o seu isolamento em relação a outras gravuras constitui 
exemplo raro, na arte rupestre do Vale do Tejo. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

FRATEL 136 
 

Suporte. Superfície sub-vertical (66º), voltada para poente, de 

grande bloco emergente no caos de xisto, delimitada por fracturas e 

oferecendo fissuras oblíquas. Mede 0,850 m de comprimento e 0,850 m 

de altura. 

Catálogo. 
F 136.1 – Linha curva. Foi figurada através de negativos, 

possuindo contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, 
algo descontínuos. Mede 0,600 m de comprimento. 

F 136.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e grandes. Mede 0,250 m 
de diâmetro. 

F 136.3 – Linha curva. Algo ondulada, mostra negativos com 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões, embora 
descontínuos. Encontra-se interceptada por fracturas do suporte, em 
ambas extremidades e é sub-paralela à linha acima descrita (F 136.1). Foi 
sobreposta por oval (F 136.4). Mede 0,800 m de comprimento. 

F 136.4 – Oval. Apresenta negativos, de contorno circular ou oval 
e com dimensões médias, formando linha contínua, mas de bordos muito 
irregulares. Sobrepõe linha (F 136.3). Mede 0,115 m por 0,070 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 136.5 – Oval. Esboço, gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,085 m por 
0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 136.6 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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FRATEL 1361 
 

Suporte. Superfície sub-vertical (66º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede    

0,710 m de comprimento e 0,175 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 1361.1 – Linha curva. Ligeiramente ondulada, oferece 

levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, algo descontínuos. Mede 0,450 m de comprimento. 

F 1361.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Ocupa área 
medindo 0,220 m de comprimento e 0,050 m de largura máxima. 

Comentário. Conforme acontecia no painel 136, de que este 

suporte constitui continuação, as gravuras utilizam superfície quase 

vertical, aspecto raro da arte do Vale do Tejo. 

A utilização de artefactos pesados, líticos ou metálicos, capazes 

de produzirem levantamentos de grandes dimensões, ocorrem sobretudo 

na fase terminal da arte tagana (período dos círculos e linhas), ao qual as 

imagens, desta rocha devem pertencer. 
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FRATEL 137 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro de forma 

trapezoidal, delimitada por fracturas e cortada por fissuras longitudinais. 

Mede 0,390 m de comprimento e 0,305 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo.  
F 137.1 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravada 

com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes. Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,009 m de profundidade. 

F 137.2 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
representada através de picotados com contorno circular ou oval, de 
médias a grandes dimensões. Mede 0,030 m por 0,025 m, segundo dois 
eixos ortogonais, e 0,010 m de profundidade. 

F 137.3 – Círculo. Foi representado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, 
profunda e contínua. Encontra-se sobreposto por mancha (F 137.4). 
Mede 0,140 m de diâmetro. 

F 137.4 – Mancha. Conjunto de picotados, dispostos em 
quadrado, com contorno de forma circular ou oval e de dimensões 
médias. Sobrepõe círculo (F 137.3). Mede 0,025 m de lado. 

F 137.5 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

Comentário. Julgamos que as figuras acima descritas constituem 

conjunto com significado próprio e, talvez, de carácter solar. A imagem 

central é constituída por círculo associado à mancha quadrangular, 

aspecto com paralelos em outras rochas do Vale do Tejo, encontrando-se 

rodeada pelas duas covinhas. 
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FRATEL 139 
 

Suporte. Superfície horizontal, de forma poligonal, delimitada 

por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede 0,750 m de 

comprimento e 0,560 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 139.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval e de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 
F 139.2 – Círculo. Esboço enformado por picotados de contorno 

circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,045 m de diâmetro. 
F 139.3 – Cordiforme. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,085 m de altura. 

F 139.4 – Antropomorfo. Semi-naturalista, está figurado de pé. 
Mostra cabeça com forma subcircular, braços longos esticados e semi-
erguidos, horizontalmente e à altura dos ombros, corpo bitriangular, 
sugerindo vestir saiote, observando-se apenas parte das pernas. Foi 
gravado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
pequenas a médias, formando linhas e manchas não muito definidas, 
cobrindo o interior da cabeça e do corpo. Encontra-se muito patinado. 
Mede 0,145 m de altura e 0,250 m de largura, nos braços. 

F 139.5 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,200 m 
de diâmetro. 

Comentário. Merece referência, a figura antropomórfica, com os 

braços muito longos e levantados à altura dos ombros, na chamada 

posição do orante. Os paralelos com a representação da rocha 63 do 

Cachão do Algarve são inevitáveis, podendo ambas figurar divindades e 

integrarem o período III da arte do Tejo. 
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FRATEL 140 
 

Suporte. Rocha horizontal (5º), com perímetro rectangular, cujos 

limites se encontram definidos por fracturas, mostrando abundantes 

fissuras com orientações diversas. Mede 0,850 m de comprimento e 

0,630 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 140.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 140.2 – Cervídeo. Foi figurado de pé, dirigido para o lado 
direito do observador, mostrando cabeça com perfil triangular, assente 
em pescoço forte e longo, suportando armação não muito desenvolvida. 
O corpo é longo, com a linha cérvico-dorsal ligeiramente ondulada e a 
ventral convexa, onde se observa a prega peniana, evidenciando tratar-se 
de macho, no que confirma a presença da armação. Foi apenas 
representado um dos membros de cada lado, sendo o dianteiro curto, algo 
curvo e oblíquo em relação ao eixo do corpo, enquanto o traseiro, 
rectilíneo, se encontra perpendicular àquele. A cauda é curta. Foi gravado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas contínuas e profundas. Encontra-se sobreposto 
por círculo (F 140.3). Mede 0,196 m de comprimento e 0,093 m de 
altura, na cabeça. 

F 140.3 – Círculo. Pouco mais que um esboço, foi gravado com 
levantamentos, oferecendo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e descontínuos. Sobrepõe cervídeo (F 140.2). Mede 0,120 m 
de diâmetro. 

F 140.4 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,300 m de diâmetro. 

F140.5 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 140.6 – Caprino. Figuração dinâmica, representada de pé, 
dirigida para o lado esquerdo do observador. Mostra cabeça com perfil 

triangular, assente em pescoço longo e corpo de forma oval alongada, 
totalmente preenchido por picotagem. A disposição dos dois pares de 
membros, com diferenças dimensionais, algo encurvados e oblíquos em 
relação ao eixo maior do corpo, conferem à imagem a sensação de 
movimento. A cauda é curta. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, encontrando-se muito 
patinados e constituindo linhas contínuas. Mede 0,180 m de 
comprimento e 0,100 m de altura máxima, nos quartos traseiros. 

F 140.7 – Linha curva. Foi gravada com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede   
0,115 m de comprimento. 

Comentário. As características estilísticas do veado permitem 

atribuí-lo ao período estilizado estático. O caprino, com o corpo 

totalmente preenchido por picotados, em perspectiva e simulando 

movimento, oferece atributos próprios do período III, ou estilizado 

dinâmico, da arte tagana. 

Todas as outras figuras são ulteriores, importando relevar, embora 

recorrente, a sobreposição do veado por círculo. 

 
 
 
 

  

▼ Rocha F 140. 
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▲ Rocha F 140. 
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FRATEL 141 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (7º), com contorno poligonal, 

definida por fracturas e contendo fissuras transversais. Mede 0,650 m de 

comprimento e 0,375 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 141.1 – Mancha. Apresenta picotados com contorno circular ou 

oval, de dimensões médias, alguns muito alongados e de grandes 
dimensões, possivelmente obtidos com artefacto metálico. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

F 141.2 - Soliforme. Oferece corpo circular e quatro raios, três 
deles em um dos lados e o quarto no outro, sugerindo tratar-se de figura 
incompleta. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 

dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. Encontra-se 
sobreposto por esboço de podomorfo (F 141.3). Mede 0,240 m de 
diâmetro. 

F 141.3 – Podomorfo. Trata-se, apenas, de esboço, muito singelo, 
de pegada humana, de lado indeterminado, gravado com negativos de 
contorno oval, de dimensões médias a grandes e descontínuos. Sobrepõe 
soliforme (F 141.2). Mede 0,215 m de comprimento e 0,100 m de 
largura, no terço distal. 

Comentário. Apesar de termos registado, para além de mancha, 

apenas um soliforme incompleto e esboço de podomorfo, importa reter a 

relação estratigráfica entre estas duas figuras, pois pertencem a períodos 

distintos da arte do Vale do Tejo (períodos IV e VI). Também a mancha 

deve ser atribuída ao período terminal da arte tagana. 
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FRATEL 145 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), mostrando contorno de 

forma trapezoidal, delimitada por profundas fissuras e atravessada, 

obliquamente, por algumas fissuras. Mede 0,500 m de comprimento e 

0,470 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 145.1 – Duas ovais concêntricas. Foram gravadas com 

negativos de contorno circular ou oval, de pequenas e grandes 
dimensões, constituindo linhas contínuas. Encontram-se envolvidas pela 
oval a seguir descrita (F 145.2). Medem 0,065 m por 0,050 m e 0,130 m 
por 0,110 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 145.2 – Oval. Apresenta levantamentos possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha contínua, larga 
e profunda. Rodeia duas ovais concêntricas (F 145.1). Mede 0,260 m por 
0,200 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 145.3 – Linha recta. Sucessão de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval e com pequenas dimensões. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

F 145.4 – Corça. Foi representada de pé e de perfil, voltada para o 
lado direito do observador. A extremidade da cabeça e o membro 
dianteiro foram amputados devido a fracturas no bordo do suporte. A 
cabeça, preenchida por picotados, está dirigida para diante, tem a 
representação de orelha e assenta em pescoço largo. O corpo possui a 
linha cérvico-dorsal ligeiramente convexa, confundindo-se a ventral com 
fractura da rocha. Foi figurado apenas um dos membros ulteriores, com 
aspecto recto. A cauda é curta e está levantada. Foi gravada com 
picotados, de contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando 
linhas algo descontínuas e preenchendo, com elementos dispersos, o 
interior do corpo e, de modo denso, a cabeça. Em episódio ulterior 
algumas zonas desta figuração receberam negativos, de contorno oval, do 
tipo bago de arroz e de grandes dimensões, próprios de artefactos 
metálicos (F 145.6). Mede 0,305 m de comprimento e 0,140 m de altura  

máxima, nos quartos traseiros. 
F 145.5 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,170 m de diâmetro. 

F 145.6 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval 
alongado, ou em forma de bago de arroz, e com dimensões médias a 
grandes. Sobrepõe imagem de corça (F 145.4). Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

Comentário. Apesar do escasso número de imagens observadas 

nesta rocha, ela mostra sucessão estratigráfica horizontal significativa. 

Assim, a figura mais antiga, ocupando o centro do suporte e oferecendo 

negativos mais erodidos, corresponde à representação de corça (F 145.4), 

que devemos atribuir ao Epipaleolítico e ao período estilizado estático. 

Um bom paralelo pode observar-se na rocha 155 (F 155.13) do mesmo 

arqueossítio e situada não longe. 

Sobre a pequena linha (F 145.3) pouco podemos dizer, embora 

sugira, em termos diacrónicos, grande antiguidade, sendo produzida após 

a gravação da corça. 

Ulteriormente gravaram-se as duas figuras ovais concêntricas    

(F 145.1), como que assinalando a imagem pré-existente e ocupando o 

centro da área delimitada por aquela e os bordos do suporte. Menos 

patinadas que a figura antes mencionada, a sua iconografia é comum no 

período V da arte do Tejo (atlântico). 

Em seguida, foi representada a oval de grandes dimensões          

(F 145.2), cuja forma se adapta ao espaço existente, envolvendo as ovais 

concêntricas, sem sobrepor a figura zoomórfica. Este comportamento, tal 

como a técnica de gravação e o fraco grau de desgaste observado, 

reafirmam a sua cronologia tardia, ou seja, no período dos círculos e 

linhas da sucessão crono-estilística da arte tagana. 

Por fim importa registar a sobreposição da corça por mancha de 

picotados do tipo bago de arroz, executados com artefacto metálico e, 

portanto, muito tardios. 
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Síntese estratigráfica da rocha 145 de Fratel. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

◄ Rocha F 145. 
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FRATEL 146 
 

Suporte. Superfície oblíqua (22º), de forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede    

0,270 m de comprimento e 0,220 m de largura. 

Catálogo. 
F 146.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha 
contínua. Encontra-se sobreposto por mancha (F 146.2). Mede 0,070 m 
de diâmetro. 

F 146.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe círculo          
(F 146.1). Mede 0,200 m de diâmetro. 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

FRATEL 147 
 

Suporte. Superfície oblíqua (24º), com contorno sub-rectangular, 

definida por fracturas e mostrando algumas fissuras oblíquas. Mede 

0,200 m de comprimento e 0,150 m de largura. 

Catálogo.  
F 147.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha quase 
contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 147.2 – Soliforme. Mostra corpo circular e seis raios 
equidistantes, um deles amputado, devido a fractura do suporte, 
encurvados na extremidade. Foi figurado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas 
contínuas. Mede 0,140 m de diâmetro. 

Comentário. Mais uma vez surge não só soliforme, ao que 

julgamos, associado a círculo de pequenas dimensões, como oferece 

raios encurvados, ou uma forma de “báculo”, tal como acontece na rocha 

158 de São Simão. 
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FRATEL 150A 
 

Suporte. Rocha oblíqua (26º), com contorno rectangular, 

mostrando fracturas longitudinais. Mede 0,700 m de comprimento e 

0,550 m de largura. 

Catálogo. 
F 150A.1 – Canídeo. Representação subnaturalista disposta 

obliquamente e dirigida para o lado direito do observador. Mostra cabeça 
confundindo-se com o pescoço longo e largo. O corpo é linear e ambos 
pares de membros estão juntos, encontrando-se os dianteiros oblíquos em 
relação ao corpo. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. Mede 
0,095 m de comprimento e 0,085 m de altura, na cabeça. 

F 150A.2 – Linha recta. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, mas descontínuos. Mede 0,035 m de 
comprimento. 

F 150A.3 – Mancha. Conjunto de picotados, ocupando espaço 
subcircular, mostrando negativos com contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 150A.4 – Antropomorfo. Semi-naturalista, encontra-se figurado 
obliquamente, não apresentando cabeça, nem membros superiores. 
Mostra tronco de forma ovalada e ambos membros inferiores, longos e 
dispostos em forma de V invertido. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas. Mede 0,150 m de altura e 0,040 m de largura, nas 
extremidades das pernas. 

F 150A.5 – Antropomorfo. Representação semi-naturalista, algo 
inclinada, oferece cabeça circular, corpo rectangular, segundo julgamos 
vestindo saiote, deixando observar grande parte dos membros inferiores, 
um deles recto e o outro ligeiramente flectido. O braço direito encontra-
se esticado e sobreerguido, enquanto o esquerdo está semi-dobrado e 
segura arco longo, representado a partir de fissura do suporte, completada 
com alguns negativos (F 150A.6). A figura mostra grande dinamismo e 

tanto o interior do corpo como da cabeça contêm picotados. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias, constituindo linhas quase contínuas. Mede 0,250 m de altura e 
0,210 m de largura, nos braços. 

F 150A.6 – Arco. Representação que utiliza fissura do suporte, 
completada por alguns levantamentos, com contorno circular ou oval e 
de médias dimensões. Encontra-se na mão esquerda de antropomorfo    
(F 150A.5). Mede 0,150 m de comprimento. 

F 150A.7 – Mancha. Pequeno aglomerado de negativos, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,020 m de 
diâmetro. 

F 150A.8 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões. Parece encontrar-se associada à 
mancha anteriormente descrita (F 150A.7). Mede 0,020 m de diâmetro. 
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Comentário. O canídeo, cão ou lobo (F150A.1), a mancha de 

picotados (F 150A.3) e o antropomorfo acéfalo e sem braços, constituem 

certamente cena que tenta registar aspecto fabuloso ou mítico e a que, 

talvez, tenhamos de associar o antropomorfo armado com arco               

(F 150A.5), constituindo aspecto muito raro na arte do Vale do Tejo. 

Importa sublinhar a utilização de fissura, algo ondulada, na figuração do 

arco (F 150A.6) e a presença, uma vez mais, de vestimenta ou de saiote 

cingido à cintura, conferindo à figura antropomórfica silhueta triangular e 

que também observamos em antropomorfo da rocha 139 deste mesmo 

arqueossítio (F139.4), tal como em outro de Chão da Velha Montante 

(CHVM 3C.4). O antropomorfo acéfalo (F 150.4), embora sugira 

encontrar-se despido, não mostra o sexo. 

 

 
 
  
▲ Rocha F 150A. 
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FRATEL 150B 
 

Suporte. Superfície oblíqua (29º), com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas e por diversas fissuras. Mede 0,200 m de altura e 

0,180 m de largura. 

Catálogo.  
F 150B.1 – Antropomorfo. Esquemático, mostra pequena cabeça 

semicircular, corpo rectilíneo e dois pares de membros abertos a ele 
perpendiculares. O sexo longo, encontra-se na continuação do corpo. Um 
dos membros inferiores está amputado devido a fractura do suporte. 
Apresenta negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas contínuas. Mede 0,165 m de altura e 0,125 m de 
largura, nos braços. 

F 150A.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

 
 

 
 
 

 
  

 
  ▲ Rocha F 150B. 
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FRATEL 151 
 

Suporte. Superfície horizontal (4º), com perímetro sub-

rectângular, delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,790 m de comprimento e 0,220 m de largura 

máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 151.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,220 m de diâmetro. 

F 151.2 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 151.3 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,070 m de diâmetro. 

F 151.4 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 151.5 – Círculo. Encontra-se representado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
larga e contínua. Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 151.6 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 151.7 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, que originaram linha larga e quase contínua. 
Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 151.8 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Mede 0,125 m de diâmetro. 

 
 

 
 
  

  

275



   

FRATEL 153 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (7º), com forma trapezoidal, 

muito alongada, subdividida por fracturas transversais, contendo 

abundantes fissuras longitudinais e oblíquas. Mede 3,450 m de 

comprimento e 1,250 m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo. 
F 153.1 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 

circular ou oval, de grandes dimensões e descontínuos. Mede 0,350 m de 
comprimento. 

F 153.2 – Linha curva. Ligeiramente ondulada, mostra picotados, 
com contorno circular ou oval e de grandes dimensões, quase contínuos. 
Arranca da cabeça de grande figura idoliforme (F 153.8) e encontra-se 
interrompida devido a fractura do suporte. Mede 1,300 m de 
comprimento. 

F 153.3 – Barra. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,040 m de comprimento. 

F 153.4 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,007 m de profundidade. 

F 153.5 – Dardo (?). Apresenta corpo rectilíneo, extremidade 
distal em barbela e a proximal mais espessa. Foi gravado a partir de 
negativos com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas. Mede 0,070 m de comprimento. 

F 153.6 – Linha curva. Mostra picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga e 
contínua. Mede 0,125 m de comprimento. 

F 153.7 – Triângulo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha 
contínua. Mede 0,165 m de largura na base e 0,155 m de altura. 

F 153.8 – Idoliforme. Grande representação com corpo 
vagamente antropomórfico e cabeça ovalada, com covinha ao centro. O 
corpo mostra pescoço e ombros destacados. Da cabeça parte linha 

ondulada (F 153.2). Foi figurado através de linha larga, nem sempre 
contínua, obtida através de picotados com contorno circular ou oval, de 
grandes dimensões. Mede 1,625 m de altura e 0,740 m de largura 
máxima. 

F 153.9 – Oval. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias a grandes, formando linha quase contínua. Mede 
0,140 m por 0,120 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 153.10 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha contínua. Mede 
0,060 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 153.11 – Machado. Lâmina metálica, de machado, com 
perímetro sub-triangular e gume arqueado. Foi gravado com negativos de 
contorno circular, de pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas 
e preenchendo o seu interior. Mede 0,045 m de comprimento. 

F 153.12 – Punhal. Mostra lâmina larga, ombros algo descaídos e 
empunhadura curta. Foi figurado através de negativos, com contorno 
circular e de pequenas dimensões, constituindo linhas de contorno algo 
difusas e preenchendo o seu interior. Mede 0,105 m de altura. 

F 153.13 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e descontínuos. Mede 0,060 m de 
comprimento. 

F 153.14 – Linha recta. Encontra-se figurada através de negativos 
com contorno circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 
0,090 m de comprimento. 

F 153.15 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha quase 
contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 153.16 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Mede     
0,060 m de comprimento. 

F 153.17 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha larga, profunda e 
quase contínua. Mede 0,215 m de diâmetro. 

F 153.18 – Semicírculo. Esboço, constituído por negativos com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,075 m 
de diâmetro. 
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F 153.19 – Círculo. Esboço definido por negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

F 153.20 – Mancha. É formada por negativos apresentando 
contorno circular ou oval, com dimensões médias a grandes. Mede   
0,250 m de diâmetro. 

F 153.21 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

F 153.22 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,250 m de diâmetro. 

F 153.23 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,125 m de diâmetro. 

Comentário. A técnica de gravação, com pequenos negativos 

circulares ou, mais raramente, ovais, tal como a pátina, das figuras que 

identificámos como punhal e lâmina de machado metálico, constituem as 

figuras mais recuadas deste painel.  

A tipologia daquelas armas, designadamente do punhal, permite 

atribuí-las ao Calcolítico, ou seja ao período IV da arte do Vale do Tejo. 

Bem mais tarde gravou-se o grande idoliforme, tal como as grandes 

figuras circulares e a triangular. 

As imagens ou composições com grandes dimensões, 

representadas através de linhas largas e profundas, podem ser atribuídas à 

Idade do Bronze Final, ou aos alvores da Idade do Ferro, integrando o 

período VI da arte tagana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 P IV P VI P ? total 
idoliforme - 1 - 1 
punhal 1 - - 1 
machado 1 - - 1 
dardo 1 - - 1 
barra - - 1 1 
círculos - 3 - 3 
semicírculo - 1 - 1 
triângulo - 1 - 1 
ovais - 2 - 2 
covinha - - 1 1 
linhas rectas - - 3 3 
linhas curvas - 1 2 3 
manchas - - 4 4 
Total 3 9 11 23 

Síntese iconográfica da rocha 153 de Fratel. 
 
 

 
  ▲ Rocha F 153. Punhal e possível lâmina de machado. 
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FRATEL 154 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (15º), com perímetro rectangular, 

definida por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,550 m 

de comprimento e 0,200 m de largura, na área mesial. 

Catálogo. 
F 154.1 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 

circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 
F 154.2 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 154.3 – Círculo. Encontra-se figurado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
larga, profunda e contínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 154.4 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha larga, profunda e contínua. 
Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 154.5 – Oval. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, originando linha larga, profunda e contínua. 
Mede 0,055 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 154.6 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões pequenas a médias. Mede 0,250 m 
de diâmetro. 

Comentário. Os dois círculos e as duas ovais encontram-se 

associados entre si, talvez constituindo dois pares ou disposição 

quadrangular. 
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FRATEL 155 
 

Suporte – Rocha constituída por grandes superfícies sub-

horizontais (10º), delimitadas por fracturas por vezes profundas, 

integrando afloramento, em forma de grande mesa e de contorno 

trapezoidal. Outras fracturas e numerosas fissuras atravessam aquelas 

superfícies, designadamente mostrando orientação noroeste-sudeste. 

Mede 5,000 m de comprimento e 2,650 m de largura máxima, na área 

mesial, embora a área útil, onde se encontram as gravuras, tenha 

aproximadamente, 8,250 m2. 

Catálogo. 
F 155.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval, de diferentes dimensões. Sobrepõe zoomorfo (F 155.2) e espiral 
(F 155.3) e é sobreposta por linha de covinhas (F 155. 158). Mede    
0,210 m de diâmetro. 

F 155.2 – Cervídeo (?). Pode corresponder a imagem inacabada, 
dado terem sido apenas representados a cabeça e o corpo, de perfil e 
dirigidos para o lado esquerdo do observador ou para norte. A cabeça 
apresenta contorno sub-rectangular e o corpo mostra linha cérvico-dorsal 
quase recta. Foi gravado com levantamentos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas. A 
cabeça encontra-se totalmente preenchida por picotados. Foi sobreposta 
por espiral (F 155.3) e por antropomorfo esquemático (F 155.5). Mede 
0,315 m de comprimento e 0,080 m de altura máxima, no corpo. 

F 155.3 – Espiral. Dextrorsa, apresenta pouco mais que uma 
volta. Foi gravada a partir de levantamentos, possuindo contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões, formando linha contínua. Sobrepõe figura 
zoomórfica (F 155.2). Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 155.4 – Antropomorfo. Representação esquemática, formada 
por elemento rectilíneo, correspondendo ao tronco, e duas linhas 
semicirculares, perpendiculares àquela, indicando os membros superiores 
e os inferiores. Encontra-se disposto no sentido sudeste-noroeste. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 

médias, constituindo linhas contínuas, embora de bordos irregulares. 
Deve associar-se a outro antropomorfo, gravado um pouco acima           
(F 155.5). Mede 0,090 m de altura e 0,040 m de largura, nos braços. 

F 155.5 – Antropomorfo. Figuração esquemática, constituída por 
traço recto, representando o corpo e por dois outros traços, quase rectos e 
perpendiculares àquele, correspondendo aos membros superiores e 
inferiores. Foi gravado a partir de picotados, possuindo contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas, embora uma 
delas interrompida por fissura. Sobrepõe os quartos traseiros de 
zoomorfo (F 155.2) e deve associar-se a outro antropomorfo 
esquemático, com ele constituindo par (F 155.4). Mede 0,050 m de altura 
e 0,060 m de largura, nos braços. 

F 155.6 – Esteliforme. Mostra corpo de forma rectangular e a 
extremidade distal semicircular. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, possuindo médias e grandes dimensões, constituindo 
linhas parcialmente descontínuas. Sobrepõe armação de grande cervídeo 
(F 155.17) e contém círculo (F 155.7). Mede 0,140 m de altura e 0,120 m 
de largura. 

F 155.7 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, mas não chegando a 
formar linha contínua. Inscreve-se em figura idoliforme (F 155.6). Mede 
0,070 m de diâmetro. 

F 155.8 – Cervídeo (?). Trata-se, apenas, da figuração da cabeça e 
de parte dos quartos dianteiros, de possível veado, representado de perfil 
e dirigido para nordeste. A cabeça é curta, com perfil sub-triangular, a 
linha cérvico-dorsal surge recta e o peito é algo côncavo. A construção 
desta figura inacabada é semelhante à observada no cervídeo situado a 
cerca de 0,40 m para sul (F 155.12). Apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede 
0,115 m de comprimento e 0,050 m de altura, na cabeça. 

 F 155.9 – Disco. Mostra levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes. Sobrepõe o pescoço de cervídeo  
(F 155.22). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 155.10 – Oval. Foi representada através de picotados, 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
muito descontínuos. Mede 0,120 m por 0,060 m, segundo dois eixos 
ortogonais.    
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F 155.11 – Semicírculo. Possuí negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,060 m 
de diâmetro. 

F 155.12 – Cervídeo. Foi representado de pé e de perfil, dirigido 
para nordeste. A cabeça é curta e possui contorno sub-triangular. Sobre 
ela observa-se a armação, bem desenvolvida e em perspectiva, 
terminando cada uma das hastes em três galhos. A linha cérvico-dorsal é 
ondulada e a ventral, parcialmente dupla, é quase recta. Foram figurados 

ambos pares de membros, encontrando-se os dianteiros algo encurvados 
e oblíquos em relação ao eixo do corpo, disposição que também mostram 
os membros traseiros e que confere à imagem a sensação de algum 
movimento. Ambos membros dianteiros dispõem-se na continuação de 
linhas que partem do pescoço. O interior do corpo está segmentado em 
quatro zonas de diferentes dimensões, estando a primeira ainda 
subdividida em duas. A cauda é curta e está ligeiramente levantada.      
Foi   gravado   com   negativos   de   contorno   circular   ou   oval,   de  

▲ Rocha F 155, ao centro da imagem (R XIV/74-3). 
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médias e grandes dimensões, formando linhas contínuas, largas e 
profundas, em algumas zonas regularizadas por abrasão. Encontra-se 
sobreposto por veado (F 155.22) e por corça (F 155.13), a que foi 
associado, formando casal. Mede 0,350 m de comprimento e 0,375 m de 
altura, na cabeça. 

F 155.13 – Cervídeo. Trata-se de representação de veado fêmea, 
ou de corça, figurada de pé e de perfil, dirigida para nordeste. A cabeça é 
pequena, algo linear e mostra duas orelhas dispostas em forma de V. O 
corpo oferece forma sub-rectangular, pelo que a linha cérvico-dorsal é 
quase recta e a ventral apenas ligeiramente convexa. Possuí apenas um 
membro dianteiro e outro traseiro. A meia altura, da metade dianteira do 
corpo, observa-se linha horizontal, a linha da vida. O interior do corpo 
mostra, ainda, picotados dispersos. A cauda é curta e encontra-se 
levantada. Uma linha (F 155.14) parte da parte traseira do ventre e liga à 
linha ventral de veado macho (F 155.12), que sobrepõe. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
formando linhas contínuas, em geral largas e profundas. Mede 0,325 m 
de comprimento 0,210 m de altura, na cabeça. 

F 155.14 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, nem sempre contínuos, unindo corça (F 155.13) a veado 
(F 155.12). Mede 0,200 m de comprimento. 

F 155.15 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,125 m 
de diâmetro. 

F 155.16 – Espiral. Dextrorsa, apresenta três voltas e foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, formando linha contínua, embora de largura variável. 
Sobrepõe a cauda de figuração de cervídeo (F 155.17). Mede 0,095 m de 
diâmetro. 

F 155.17 – Cervídeo. Representação, de pé e de perfil, voltada 
para o lado esquerdo do observador, ou seja, para norte. A cabeça é 
pequena, oferece perfil sub-triangular, assenta em pescoço longo e mostra 
desenvolvida armação, em perspectiva, terminando cada um dos seus 
ramos em três galhos. A linha cérvico-dorsal apresenta-se ligeiramente 
ondulada e a ventral é algo convexa. Possuí os dois membros de cada 
lado, lineares e perpendiculares ao eixo do corpo. O interior deste está 
preenchido por denso reticulado irregular. Foi gravado com picotados, de 

contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas, regularizadas por abrasão. Encontra-se 
sobreposto por representação de equídeo (F 155.28), por uma espiral     
(F 155.16), por dois círculos concêntricos contendo ponto central           
(F 155.20) e por idoliforme (F 155.6). Mede 0,610 m de comprimento e 
0,565 m de altura máxima, na cabeça. 

F 155.18 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval e médias a grandes dimensões. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

F 155.19 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Sobrepõe meandro (F 155.30). Mede 0,055 m por 0,035 
m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.20 – Dois círculos concêntricos contendo ponto central. 
Foram representados a partir de levantamentos com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, 
embora de bordos irregulares. Sobrepõem representações de cervídeo    
(F 155.17) e de equídeo (F 155.28). Os círculos apresentam 0,080 m e 
0,050 m de diâmetro. 

F 155.21 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de 
comprimento e 0,025 m de largura. 

F 155.22 – Cervídeo. Foi figurado de pé e de perfil, voltado para 
o lado esquerdo do observador, ou seja, para norte. A cabeça apresenta 
contorno trapezoidal, assenta em pescoço longo e suporta alta armação, 
em perspectiva, terminando cada um dos dois ramos em três galhos. A 
linha cérvico-dorsal é ligeiramente ondulada, a ventral plana e foram 
apenas representados um membro dianteiro e outro traseiro. O corpo está 
reticulado, através de duas linhas horizontais e de duas verticais. A cauda 
é curta e levantada. Apresenta negativos possuindo contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, formando linhas contínuas, largas e 
profundas, regularizadas por abrasão. Sobrepõe outro veado (F 155.12) e 
foi sobreposto por disco (F 155.13). Mede 0,400 m de comprimento e 
0,410 m de altura, na cabeça. 

F 155.23 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Sobrepõe 
membro de antropomorfo (F 155.24). Mede 0,020 m de diâmetro.
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▲ Rocha F 155. Aspecto da zona central. 
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F 155.24 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo rectilíneo 
e braços e pernas em forma de V invertido. Apresenta pequena cabeça e 
está disposto na direcção sul-norte. Foi gravado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas, embora de bordos algo irregulares. 
Encontra-se sobreposto por dois círculos (F 155.23 e F 155.25). Mede 
0,170 m de altura e 0,060 m de largura, nos braços. 

F 155.25 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua. Sobrepõe 
cabeça de antropomorfo (F 155.24), substituindo-a. Mede 0,045 m de 
diâmetro. 

F 155.26 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se pouco mais 
que esboçado e disposto no sentido norte-sul. O corpo e os braços são 
rectilíneos, estando estes perpendiculares àquele. As pernas têm forma  
semicircular. Foi figurado com negativos, de contorno circular ou oval, 
com médias dimensões, formando linhas descontínuas. Mede 0,065 m de 
altura e 0,075 m de largura, nos braços. 

F 155.27 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo rectilíneo, 
braços ligeiramente arqueados e pernas dispostas em arco de círculo. 
Apresenta pequena cabeça e encontra-se disposto na direcção nascente-
poente. Mostra levantamentos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. 
Mede 0,120 m de altura e 0,060 m de largura, nos braços. 

F 155.28 – Equídeo. Representação de pé e de perfil, voltada para 
o lado direito do observador, ou seja, para sudeste. A cabeça apresenta 
contorno sub-triangular, com a curva mandibular acusada, assentando em 
pescoço longo e largo. Tanto a cabeça como o pescoço encontram-se 
preenchidos por picotados, observando-se a figuração das crinas, de 
aspecto denteado e quase fazendo ângulo recto com a testa. A linha 
cérvico-dorsal é apenas ligeiramente ondulada, destacando os quartos 
traseiros, e a ventral desapareceu, tal como os dois pares de membros, 
devido a profunda fractura do suporte. A cauda é longa e está 
ligeiramente afastada do corpo. O interior foi reticulado, através de 
longas linhas horizontais, uma delas, a linha da vida, liga a cabeça aos 
quartos traseiros, encontrando-se interceptadas ou unidas por outras 
longitudinais. Sob a boca observa-se pequena mancha de picotados, 
sugerindo figurar a baba ou a respiração do animal. Foi gravado através 

de negativos, com contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas, regularizadas por 
abrasão. Sobrepõe os membros ulteriores de cervídeo (F 155.17) e 
encontra-se sobreposto por dois círculos concêntricos com ponto central 
(F 155.20), tal como por meandiforme (F 155.30), linha (F 155.31) e por 
triângulo (F 155.32). Mede 0,600 m de comprimento e 0,230 m de altura, 
na cabeça. 

F 155.29 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 155.30 – Meandro. Mostra forma ondulada e foi gravado 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linha contínua, de bordos irregulares. Sobrepõe e 
reutiliza a cauda de equídeo (F 155.28) e foi sobreposto por oval            
(F 155.19) e por linha (F 155.31). Mede 0,500 m de comprimento. 

F 155.31 – Linha curva. Segmento, algo encurvado, gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe meandro            
(F 155.30). Mede 0,110 m de comprimento. 

F 155.32 – Triângulo. Foi representado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, possuindo dimensões médias e formando 
linhas contínuas. Encontra-se preenchido por picotados. Sobrepõe 
meandro (F 155.30). Mede 0,030 m de altura e 0,040 m de largura, na 
base. 

F 155.33 – Dois círculos concêntricos. Foram figurados a partir 
de negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, embora cortadas por fissuras. Medem 
0,070 m e 0,120 m, de diâmetro. 

F 155.34 – Soliforme. Apresenta sete raios, de aspecto e 
dimensões algo diferentes. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de pequenas ou médias dimensões, formando linhas 
nem sempre contínuas. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 155.35 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha algo descontínua. Mede 
0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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F 155.36 – Oval. Possuí negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,150 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.37 – Cervídeo. Foi figurado de pé e de perfil, embora com 
a armação em perspectiva, possuindo a cabeça dirigida para nordeste. A 
cabeça oferece forma trapezoidal, assenta em pescoço longo e sustenta 
alta armação, cujos ramos terminam em três galhos. Tanto a cabeça como 
o pescoço encontram-se totalmente preenchidos por picotados. A linha 
cérvico-dorsal é quase plana e a ventral foi apenas em parte esboçada. 
Reconhece-se um dos membros dianteiros, rectilíneos, e o arranque de 
um dos ulteriores. No interior do corpo, alguns picotados sugerem 
reticulado. Foi figurado através de negativos com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, constituindo linhas e manchas contínuas na 
parte dianteira e apenas esboço na ulterior. Mede 0,470 m de 
comprimento e 0,045 m de altura, na cabeça. 

F 155.38 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 155.39 – Oval. Trata-se de esboço, gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,050 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.40 – Oval. Apresenta grande parte apenas esboçada, através 
de levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,055 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.41 – Antropomorfo. Representação esquemática e pouco 
mais que esboçada. Apresenta corpo rectilíneo e ambos pares de 
membros arqueados, em forma de U invertido. Encontra-se orientado no 
sentido norte-sul. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, embora enformem linhas algo descontínuas. 
Apresenta técnica muito semelhante à utilizada em círculo (F 155.42) que 
lhe fica próximo, podendo encontrar-se e ele associado. Mede 0,090 m de 
altura e 0,040 m de largura, nos braços. 

F 155.42 – Círculo. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha parcialmente 
descontínua. Parece associar-se ao antropomorfo antes descrito               
(F 155.41). Mede 0,060 m de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▲ Rocha 155. Cabeça de veado. 
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F 155.43 – Oval. Mostra levantamentos com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,050 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.44 – Antropomorfo. Trata-se de esboço, de figura 
esquemática, com corpo e braços rectilíneos e pernas semicirculares. 
Encontra-se orientado no sentido nordeste-sudoeste. Foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
apenas contínuos nos membros inferiores. Mede 0,070 m de altura e 
0,035 m de largura, nos braços. 

F 155.45 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,075 m de diâmetro. 

F 155.46 – Podomorfo. Mais esboçado que gravado, representa 
pegada humana calçada, de lado indeterminado, orientada no sentido sul-
norte. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes, algo descontínuas ou constituindo esboço. 
Sobrepõe possível armação de cervídeo (F 155.48). Mede 0,180 m de 
comprimento e 0,090 m de largura máxima, na área mesial. 

F 155.47 – Artefacto indeterminado (?). Apresenta linha larga e 
elemento triangular em uma das extremidades. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
constituindo mancha contínua. Mede 0,135 m de comprimento e 0,070 m 
de largura máxima. 

F 155.48 – Cervídeo. Trata-se apenas da cabeça, vista de perfil, 
assente em pescoço longo, com a armação representada em perspectiva, 
observando-se, ainda, o arranque do peito. A cabeça é pequena e possuí 
contorno trapezoidal, encontrando-se dirigida para noroeste. Foi gravado 
com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, formando linhas contínuas, largas e profundas. Foi sobreposto 
por podomorfo (F 155.46) e por duas linhas curvas (F 155.49 e                
F 155.50). Mede 0,190 m de comprimento. 

F 155.49 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos, encontrando-se 
interrompida, nas duas extremidades, devido a fractura do suporte. 
Sobrepõe linha pertencente a cervídeo (F 155.48). Mede 0,200 m de 
comprimento. 

F 155.50 – Linha curva. Oferece levantamentos possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe 
linha pertencente a cervídeo (F 155.48). Mede 0,100 m de comprimento. 

F 155.51 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 155.52 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,070 
m de diâmetro. 

F 155.53 – Mancha. Grupo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

F 155.54 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de pouco mais do 
que de esboços, realizados com negativos de contorno circular ou oval, 
de médias e grandes dimensões, descontínuos. Sobrepõem representação 
de caprino (F 155.56). Medem 0,065 m e 0,130 m, de diâmetro. 

F 155.55 – Círculo. Esboço que ocupa o centro dos dois círculos 
concêntricos acima descritos (F 155.54). Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,025 m de diâmetro. 

F 155.56 – Caprino. Foi representado apenas a metade dianteira, 
parecendo surgir de fissura do suporte. Encontra-se figurado de perfil, 
embora a armação esteja em perspectiva, dirigida para noroeste. A cabeça 
tem contorno triangular, assenta em pescoço delgado e mostra armação 
com dois longos ramos, voltados para trás, observando-se, ainda, a 
orelha. A linha cérvico-dorsal é quase plana, tal como a ventral. O único 
membro figurado é linear e algo arqueado. O interior da cabeça encontra-
se totalmente preenchido por picotados e o interior do corpo também 
apresenta densa mancha de negativos. Foi figurado através de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas e manchas, mais ou menos densas. 
Foi sobreposto por dois círculos concêntricos (F 155.54). Mede 0,170 m 
de comprimento e 0,200 m de altura, na cabeça. 

F 155.57 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 
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F 155.58 – Rectângulo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linhas largas e 
contínuas. Encontra-se incompleto, devido a fractura do suporte e 
envolve círculo com ponto central (F 155.59). Mede, actualmente,    
0,095 m de comprimento e 0,100 m de largura. 

F 155.59 – Círculo contendo ponto central. Apresenta 
levantamentos com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, formando linha algo descontínua. Foi envolvido por 
rectângulo (F 155.58). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 155.60 – Podomorfo. Representação de pegada humana, do 
lado direito, orientada no sentido sudeste-noroeste. Foi gravado com 

negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, apenas interrompida por fractura. Mede 
0,160 m de comprimento e 0,060 m de largura máxima, na área distal. 

F 155.61 – Mancha. Denso conjunto de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,130 m 
de diâmetro. 

F 155.62 – Semicírculo. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha algo 
difusa. Mede 0,050 m de diâmetro. 

▲ Rocha 155. Cervídeo sobreposto por 
espiral e linha que a une a outra espiral. 
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F 155.63 – Linha curva. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, embora descontínuos. Mede 
0,135 m de comprimento. 

F 155.64 – Mancha. Enorme conjunto de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

F 155.65 – Espiral. Dextrorsa, apresenta cinco voltas e meia. Foi 
gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval, possuindo 
dimensões médias e constituindo linhas contínuas, largas e profundas. 
Mede 0,275 m de diâmetro. 

F 155.66 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,180 m de 
comprimento e 0,100 m de largura máxima. 

F 155.67 – Círculo contendo ponto central. Apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, formando linha algo descontínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 155.68 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. É paralela a outra 
linha recta (F 155.69). Mede 0,075 m de comprimento. 

F 155.69 – Linha recta. Mostra levantamentos de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias e contínuos. Desenvolve-se 
paralelamente a outra linha recta (F 155.68). Mede 0,080 m de 
comprimento.  

F 155.70 – Antropomorfo. Oferece forma esquemática, com 
corpo rectilíneo, pequena cabeça na continuação daquele, os membros 
superiores ligeiramente encurvados e os inferiores em forma de V 
invertido. Foi gravado com levantamentos de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linhas contínuas. Parece associar-se a 
outro antropomorfo (F 155.71). Mede 0,125 m de altura e 0,070 m de 
largura, nos braços. 

F 155.71 – Antropomorfo. Mostra forma esquemática, com corpo 
rectilíneo, pequena cabeça na continuação daquele, braços algo 
encurvados e pernas em forma de V invertido. Foi gravado com 
levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linhas contínuas. Foi sobreposto por podomorfo (F 155.72). 
Parece associar-se ao antropomorfo anteriormente descrito (F 155.70). 
Mede 0,140 m de altura. 

F 155.72 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada, 
dirigida no sentido nascente-poente, talvez do lado esquerdo. Foi 
figurado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha nem sempre contínua. Sobrepõe 
figura antropomórfica esquemática (F 155.71). Mede 0,150 m de 
comprimento e 0,075 m de largura máxima, na área mesial. 

F 155.73 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta quatro voltas e foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, possuindo 
dimensões médias a grandes, formando linhas contínuas, largas e 
profundas. Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 155.74 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda, embora de bordos algo irregulares. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 155.75 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos 
de contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, mas 
descontínuos. Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 155.76 – Oval. Esboço, realizado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões e 
descontínuos. Mede 0,100 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.77 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e grandes. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 155.78 – Círculo. Apresenta levantamentos de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Sobrepõe armação de grande cervídeo (F 155.80). Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

F 155.79 – Cervídeo (?). Figura não terminada ou sem armação, 
representada de pé e de perfil, voltada na direcção noroeste. A cabeça tem 
contorno trapezoidal e o pescoço é longo e largo. O corpo é curto e a 
linha cérvico-dorsal plana, tal como a ventral. Foi representado um 
membro dianteiro e outro traseiro, ambos rectilíneos. A cabeça e o 
pescoço encontram-se totalmente preenchidos por picotados, enquanto o 
corpo mostra reticulado. Possuí negativos, com contorno circular ou oval, 
de grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. 
A extremidade do membro dianteiro foi sobreposta pelo membro traseiro 
de caprino (F 155.82). Mede 0,325 m de comprimento e 0,220 m de 
altura, na cabeça. 
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F 155.80 – Cervídeo. Foi figurado de pé, com a cabeça e o corpo 
de perfil e a armação em perspectiva, dirigido para noroeste. A cabeça 
apresenta contorno de forma oval e assenta em pescoço longo e estreito. 
Sobre ela observa-se a armação, alta e com cada ramo terminando em 
três galhos. O corpo, trapezoidal, tem a linha cérvico-dorsal algo convexa 
e a ventral plana. Os membros, rectilíneos e perpendiculares ao corpo, 
foram pouco mais que esboçados. A cabeça e o pescoço estão 
preenchidos por picotados e o interior do corpo mostra linha quase 
paralela à dorsal, uma ao centro, tal como outras oblíquas formando 
reticula. A armação foi sobreposta por círculo, que reutiliza parte dela (F 
155.78). Mede 0,500 m de comprimento e 0,500 m de altura, na cabeça. 

F 155.81 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta pouco mais de duas 
voltas. Foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha contínua, mas algo irregular. Mede 
0,150 m de diâmetro. 

F 155.82 – Caprino. Representado de pé, em corrida, com o corpo 
de perfil e a cabeça em perspectiva, dirigida para noroeste. A cabeça 
apresenta contorno triangular e longa armação de hastes quase paralelas. 
O pescoço é longo e largo e o corpo oferece forma oval. Ambos pares de 
membros, rectilíneos, foram figurados, sendo um dos dianteiros oblíquos 
em relação ao corpo e os dois traseiros, igualmente oblíquos mas 
paralelos entre si. A posição dos membros, simula salto, conferindo 
especial dinamismo à figura. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas. A extremidade de um dos membros 
ulteriores sobrepõe a extremidade de membro de possível cervídeo        
(F 155.79). Mede 0,240 m de comprimento e 0,180 m de altura, na 
cabeça. 

F 155.83 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,200 m de diâmetro. 

F 155.84 – Mancha. Núcleo de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval e pequenas ou médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 155.85 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha quase contínua. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 155.86 – Mancha. Aglomerado de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

F 155.87 – Colubrídeo. Apresenta três curvaturas e encontra-se 
disposto quase no sentido norte-sul. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo 
linha contínua, larga e profunda, mas de bordos irregulares. Parece 
associar-se a bucrânio (F 155.159). Mede 0,190 m de comprimento. 

F 155.88 – Mancha. Conjunto de picotados, providos de contorno 
circular ou oval, com pequenas e médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

F 155.89 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 155.90 – Linha recta. Foi gravada com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 
0,100 m de comprimento. 

F 155.91 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,250 m de 
diâmetro.F 155.92 – Três círculos concêntricos. Apresentam negativos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas. Medem 0,030 m, 0,060 m e 0,090 m, de diâmetro. 

F 155.93 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 155.94 – Semicírculo. Foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 155.95 – Dois círculos concêntricos contendo covinha central. 
Apresentam negativos de contorno circular ou oval, com médias a 
grandes dimensões, formando linhas contínuas, largas e profundas. Os 
círculos medem 0,060 m e 0,120 m de diâmetro e a covinha tem 0,020 m 
de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 155.96 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta quatro voltas e meia. 
Foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, enformando linhas contínuas, largas e profundas, embora de 
bordos irregulares. Mede 0,180 m de diâmetro. 
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F 155.97 – Disco. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo mancha mais ou 
menos uniforme. Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 155.98 – Antropomorfo. Esquemático, é formado por segmento 
de recta, encimado por duas linhas arqueadas, talvez figurando os braços. 
Encontra-se disposto no sentido poente-nascente. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas. É sobreposto por esboço de círculo           
(F 155.99). Mede 0,120 m de altura e 0,025 m de largura máxima. 

F 155.99 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado com negativos 
de contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. 
Sobrepõe antropomorfo esquemático (F 155.98). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 155.100 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo 
rectilíneo e traço arqueado perpendicular àquele, talvez figurando os 
braços. Está orientado no sentido sudoeste-nordeste. Foi representado a 
partir de levantamentos, oferecendo contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, enformando linhas quase contínuas. 

▲ Rocha F 155. Veado e figuras geométricas. 
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Mede 0,095 m de altura e 0,060m de largura. 

F 155.101 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta três voltas e meia. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha contínua, interrompida por fissuras do suporte, 
larga e profunda. Foi ligada a outra espiral, através de linha (F 155.118). 
Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 155.102 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval, de 

dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

F 155.103 – Círculo. Esboço, figurado através de levantamentos 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 155.104 – Círculo. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda, embora de bordos irregulares. Mede 0,065 m de diâmetro. 

▲ Rocha F 155. Veado, caprino e espiral.
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F 155.105 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões grandes e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

F 155.106 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,300 m de diâmetro. 

F 155.107 – Oval. Esboço, formado por levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e, alguns, grandes, 
descontínuos. Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.108 – Círculo. Esboço, constituído por picotados, de 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, descontínuos. Mede 
0,065 m de diâmetro. 

F 155.109 – Oval. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, interrompida por fissura. Mede 0,110 m por 0,070 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 155.110 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,085 m de 
diâmetro. 

F 155.111 – Cordiforme. Encontra-se gravado com levanta-
mentos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo 
linha contínua. Mede 0,100 m de comprimento. 

F 155.112 – Linha recta. Apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,080 m de 
comprimento. 

F 155.113 – Linha recta. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

F 155.114 – Antropomorfo. Esquemático e orientado no sentido 
sudeste-noroeste, apresenta corpo rectilíneo e membros arqueados. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e profundas, mas de 
bordos irregulares. Mede 0,120 m de altura e 0,080 m de largura, nos 
braços. 

F 155.115 – Espiral. Dextrorsa, apresenta três voltas e meia e foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 

grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,150 m de diâmetro. 

F 155.116 – Cervídeo. Foi figurado, dirigido para norte, com a 
cabeça e o corpo de perfil, enquanto a armação está em perspectiva. A  
cabeça oferece contorno trapezoidal, assente em pescoço alto e largo e 
suporta longa armação, onde se observam alguns dos galhos. O corpo 
mostra contorno sub-rectangular, com a linha cérvico-dorsal recta e a 
ventral algo convexa. Os membros não foram representados, observando-
se o arranque dos dianteiros. Tanto a cabeça como o pescoço encontram-
se preenchidos por picotados. Oferece linha horizontal a meio do corpo, a 
linha da vida e outra a ela perpendicular. Apresenta levantamentos, de 
contorno circular ou oval, com grandes dimensões, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas. Foi sobreposto por espiral (F 155.117) e 
por duas linhas (F 155.130 e F 155.125). Mede 0,425 m de comprimento 
e 0,350 m de altura, na cabeça. 

F 155.117 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta apenas uma volta e 
meia. Foi representada a partir de levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, constituindo linha contínua. 
Sobrepõe os quartos traseiros de cervídeo (F 155.116). Mede 0,115 m de 
diâmetro. 

F 155.118 – Linha curva. Une duas espirais e foi gravada a partir 
de picotados possuindo contorno circular ou oval, de grandes dimensões 
e contínuos. Sobrepõe caprino (F 155.120) e liga duas espirais                
(F 155.101 e F 155.119). Mede 0,180 m de comprimento 

F 155.119 – Espiral. Dextrorsa, apresenta três voltas e meia. Foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de grandes 
dimensões, constituindo linhas contínuas. Sobrepõe caprino (F 155.120) 
e encontra-se ligada a outra espiral (F 155.101), através de linha             
(F 155.118). Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 155.120 – Caprino. Foi representado de pé, com a cabeça e o 
corpo de perfil e a armação em perspectiva, orientado na direcção 
noroeste. A cabeça apresenta contorno de forma sub-triangular, alongada, 
assenta em pescoço longo e suporta comprida armação, dirigida para trás. 
A linha cérvico-dorsal é ligeiramente convexa e a ventral é plana. Foram 
figurados os dois pares de membros, curtos, rectilíneos e perpendiculares 
ao corpo. No interior do corpo observa-se linha mediana, a linha da vida. 
Foi gravado com picotados, de contorno circular ou oval, de grandes   
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▲ Rocha F 155. Antropomorfo, disco e espiral. 

► Rocha F 155. Antropomorfo e disco. 
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dimensões, constituindo linha contínua. Foi sobreposto por espiral         
(F 155.119) e por linha curva (F 155.118). Mede 0,370 m de 
comprimento e 0,200 m de altura, na cabeça. 

F 155.121 – Linha curva. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,200 m de 
comprimento. 

F 155.122 – Espiral. Dextrorsa, apresenta três voltas e meia. Foi 
gravada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,140 m de diâmetro. 

F 155.123 – Cordiforme. Mostra levantamentos, de contorno 
circular ou oval, com médias e grandes dimensões, formando linha quase 
contínua. Mede 0,115 m de comprimento. 

F 155.124 – Espiral. Dextrorsa, mostra três voltas e meia. Foi 
gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões, constituindo esboço e linha algo descontínua. Foi 
sobreposta por disco (F 155.139). Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 155.125 – Linha curva. Liga cervídeo (F 155.116) a grande 
espiral (F 155.138). Foi gravada com picotados, de contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda, embora de bordos irregulares. Mede 0,210 m de comprimento. 

F 155.126 – Oval. Foi representada através de levantamentos 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo 
linha algo descontínua. Mede 0,060 m por 0,030 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 155.127 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

F 155.128 – Mancha. Pequeno núcleo de negativos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,070 m de 
comprimento e 0,025 m de largura. 

F 155.129 – Semicírculo. Uma das extremidades encontra-se 
ligada a pequeno círculo (F 155.135). Foi figurado através de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, formando linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,130 m de diâmetro. 

F 155.130 – Linha recta. Mostra picotados, de contorno circular 
ou oval, possuindo dimensões médias e contínuos. Arranca de pequeno 
círculo (F 155.135) e sobrepõe haste da armação de cervídeo (F 155.116). 
Mede 0,180 m de comprimento. 

F 155.131 – Antropomorfo. Semi-naturalista, mostra cabeça 
circular, corpo largo, braços curtos, semi-erguidos, e pernas, igualmente 
curtas e afastadas. Encontra-se totalmente preenchido por picotados e 
orientado no sentido noroeste-sudeste. Foi figurado a partir de 
levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo mancha contínua. Mede 0,175 m de altura e     
0,120 m de largura, nos braços. 

F 155.132 – Disco. Totalmente preenchido por negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 155.133 – Oval. Foi gravada com picotados de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha quase contínua. 
Mede 0,080 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.134 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Sobrepõe círculo (F 155.135). Mede 0,115 m por 0,080 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 155.135 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Foi sobreposto por oval (F 155.134) e a ele 
unem-se três linhas (F 155.136, F 155.129, F 155.130). Mede 0,045 m de 
diâmetro. 

F 155.136 – Linha recta. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e quase contínuos. Arranca de círculo      
(F 155.135). Mede 0,150 m de comprimento. 

F 155.137 – Disco. Encontra-se totalmente preenchido por 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 155.138 – Espiral. Dextrorsa, apresenta quatro voltas e meia. 
Foi gravada com negativos, de contorno circular ou oval, possuindo 
dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas, largas e 
profundas. Sobrepõe os quartos dianteiros de cervídeo (F 155.141) e  
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encontra-se unida a um outro cervídeo (F 155.116), através de linha larga 
(F 155.125). Mede 0,170 m de diâmetro. 

F 155.139 – Disco. Mancha circular de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

F 155.140 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,290 m de 
comprimento. 

F 155.141 – Cervídeo. Representação da cabeça, dirigida para 
sul, do pescoço e do arranque do peito, de perfil, com a armação em 
perspectiva, terminando um dos ramos em três galhos. A cabeça oferece 
contorno trapezoidal. O sector da linha cérvico-dorsal representado 
parece sair de fractura do suporte. Foi gravado com picotados de 
contorno circular e oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linhas contínuas, largas e profundas. Encontra-se sobreposto por espiral 
(F 155.138). Mede 0,260 m de comprimento e 0,325 m de altura, na 
cabeça. 

F 155.142 – Linha recta. Foi figurada através de levantamentos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 
0,050 m de comprimento. 

F 155.143 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

F 155.144 – Oval. Apresenta picotados com contorno oval, de 
grandes dimensões, constituindo linhas contínuas. Mede 0,110 m por 
0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 155.145 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça circular, 
corpo rectilíneo e braços e pernas abertas, em forma de V invertido. A 
cabeça e os membros superiores quase desapareceram, sob mancha de 
picotados formando disco (F 155.147). Encontra-se orientado no sentido 
nordeste-sudoeste. Foi gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas contínuas. 
Mede 0,125 m de altura e 0,060 m de largura, nos braços.  

F 155.146 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça 
circular, corpo linear, algo encurvado, e ambos pares de membros em 
forma de V invertido. Está orientado no sentido sudeste-noroeste. 
Apresenta levantamentos com contorno circular ou oval, de médias e 

grandes dimensões, formando linhas contínuas. Mede 0,275 m de altura e 
0,120 m de largura, nos braços. 

F 155.147 – Disco. Totalmente preenchido por picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando mancha 
contínua. Sobrepõe antropomorfo esquemático (F 155.145) e é 
sobreposto por linha curva (F 155.148). Mede 0,180 m de diâmetro. 

F 155.148 – Linha curva. Apresenta curvatura larga e foi figurada 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, embora descontínuos. Sobrepõe disco (F 155.147). Mede     
0,300 m de comprimento. 

F 155.149 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede   
0,200 m de diâmetro. 

F 155.150 – Espiral. Sinistrorsa, mostra três voltas e foi gravada a 
partir de levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linha contínua. Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 155.151 – Interrogação. Apresenta parte de espiral sinistrorsa e 
contracurva, tendo sido gravada com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,095 m de 
comprimento. 

F 155.152 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

F 155.153 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo rectilíneo 
e ambos pares de membros ligeiramente arqueados, perpendiculares 
àquele. Encontra-se orientado no sentido poente-nascente. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas. Mede 0,050 m de altura e 0,040 m de 
largura, nos braços. 

F 155.154 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,075 m de 
comprimento. 

F 155.155 – Linha recta. Foi representada através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,125 m de comprimento.  

F 155.156 – Cervídeo. Trata-se, apenas, da cabeça, que parece 
emergir de fractura do suporte. Apresenta contorno trapezoidal, assenta 
em pescoço longo, de perfil, e suporta armação alta, em perspectiva.  

299



   

 

 

Tanto a cabeça como o pescoço encontram-se preenchidos por picotados. 
Cada um dos ramos da armação possui quatro galhos laterais e dois 
terminais, dispostos em forma de V. Foi gravado com negativos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões grandes, formando linhas e 
manchas contínuas. Mede 0,200 m de comprimento e 0,320 m de altura. 

F 155.157 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

F 155.158 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Forma alinhamento com outras cincos covinhas (F 155.171,       
F 155.172, F 155.173, F 155.174, F 155.175). Mede 0,015 m de diâmetro 
e 0,009 m de profundidade. 

F 155.159 – Bucrânio. Apresenta armação semicircular e corpo 
rectilíneo.  Oferece  levantamentos,  com  contorno  circular  ou  oval,  de  

▲ Rocha F 155. Veado e figuras geométricas.
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dimensões médias, formando linhas contínuas. Parece encontrar-se 
associado a colubrídeo (F 155.87). Mede 0,085 m de comprimento. 

F 155.160 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval, e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,010 m de profundidade. 

F 155.161 – Covinha. Possui perímetro de forma oval e mostra 
levantamentos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,009 m de 
profundidade. 

F 155.162 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

F 155.163 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 

F 155.164 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 155.165 – Colubrídeo. Trata-se de esboço, mostrando três 
curvas e orientado no sentido norte-sul, realizado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, mas 
descontínuos. Mede 0,180 m de comprimento. 

F 155.166 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e contínuos. Mede 0,035 m de 
comprimento. 

F 155.167 – Linha recta. Mostra picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, algo descontínuos. 
Mede 0,080 m de comprimento. 

F 155.168 – Linha recta. Foi gravada com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede   
0,165 m de comprimento. 

F 155.169 – Mancha. Denso núcleo de picotados, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,055 m de 
diâmetro. 

F 155.170 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas a grandes dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

F 155.171 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, com grandes 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 155.172 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
encontra-se representada por negativos, com contorno oval, de grandes 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 155.173 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno oval e de grandes dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 155.174 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
foi representada através de levantamentos, com contorno oval, de grandes 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 155.175 – Covinha. Apresenta perímetro com forma subcircular 
e encontra-se figurada a partir de picotados, possuindo contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

Comentário. O número, densidade e diacronia das gravuras 

patentes nesta rocha fazem com que constitua um dos elementos chave 

para a compreensão da evolução, crono-estilística e ideológica, da arte 

rupestre do Vale do Tejo. 

As numerosas sobreposições observadas, integrando desde 

remotos zoomorfos de estilo subnaturalista a figurações esquemáticas e 

geométricas, como as diferenças técnicas, de graus de desgaste e as 

associações horizontais, permitem estabelecer corpo de dados 

abrangente, dado envolver quase todos os períodos artísticos; aspectos 

que não detectámos em outras superfícies do complexo artístico tagano. 

Importa, ainda, relevar a alta percentagem de manchas (18,86%) 

e de linhas (14,29%), demonstrando a grande importância dos 

psicogramas, apesar dos numerosos antropomorfos e zoomorfos 

presentes. 
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▲ Rocha F 155. Zoomorfos subnaturalistas e estilizados estáticos.
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 P I-A P I-B P II-A P II-B P III P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfo semi-nat. - - - - 1 - - - - - 1 0,57 
antrop. esquemático - - - - - 15 - - - - 15 8,57 
equídeo 1 - - - - - - - - - 1 0,57 
cervídeos 8 3 2 - - - - - - - 13 7,42 
caprinos - - 1 1 1 - - - - - 3 1,71 
colubrídeos - - - - - 2 - - - - 2 1,14 
espirais - - - - - - 14 - - - 14 8,00 
dois círculos conc. - - - - - - 2 - - - 2 1,14 
três círculos conc. - - - - - - 1 - - - 1 0,57 
dois círculos c/ponto central - - - - - 1 - - - - 1 0,57 
dois círculos c/cov. central - - - - - - 1 - - - 1 0,57 
círculos c/ ponto central - - - - - - 2 - - - 2 1,14 
círculos - - - - - 2 3 - - 9 14 8,00 
semicírculos - - - - - - - - - 4 4 2,29 
ovais - - - - - - 5 - - 9 14 8,00 
rectângulos - - - - - - - - 1 - 1 0,57 
discos - - - - - - 6 - - - 6 3,43 
podomorfos - - - - - - - 3 - - 3 1,71 
cordiformes - - - - - 2 - - - - 2 1,14 
interrogação - - - - - 1 - - - - 1 0,57 
bucrânio - - - - - 1 - - - - 1 0,57 
covinhas - - - - - - - - 6 5 11 6,29 
linhas curvas - - 1 - - - - - 1 7 9 5,14 
linhas rectas - - - - - - - - 1 15 16 9,14 
manchas - - - - - - 2 - - 30 32 18,30 
artefacto indeterminado - - - - - - - - - 1 1 0,57 
esteliforme - - - - - 1 - - - - 1 0,57 
meandro - - - - - - 1 - - - 1 0,57 
triângulo - - - - - - - - - 1 1 0,57 
soliforme - - - - - 1 - - - - 1 0,57 
Total 9 3 4 1 2 26 37 3 9 81 175 99,97 
% 5,14 1,71 2,29 0,57 1,14 14,86 21,15 1,71 5,14 46,29 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 155 de Fratel. 
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P VI-B 
                  
                  
                  
                  
                  

P VI-A 

                  
          F 155.19   F 155.31   F 155.23  F 155.25  F 155.46  
                

 

 

 

 
                  
                  

P V 

                  
  F 155.3     F 155.20  F 155.16  F 155.30    F 155.9      
                  
                  
                  

PIV 

                  
 F 155.5   F 155.4 F 155.6        F 155.24    
                  
                  
                  

P III 
                  
                  
                  
                  
                  

P II-B 
                  
                  
                  
                  
                  

P II-A 

                  
                F 155.13   
                

 

  
                  
                  

P I-B 

                  
               F 155.22      
                  
                  
                  

PI-A 

                  
  F 155.2     F 155.17  F 155.28   F 155.12  F 155.48  
                  
                  

Síntese estratigráfica da rocha 155 de Fratel. 
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P VI-B 
                       

   F 155.148             F 155.125      

                       

                       

                       

P VI-A 
                       

       F 155.72    F 155.78          F 155.118  

                       

                       

                       

P V 
                       

   F 155.147  F 155.54          F 155.117  F 155.138 F 155.119   

                       

                       

                       

PIV 
                       

   F 155.145    F 155.71    F 155.70               

                       

                       

                       

P III 
                       

             F 155.82          

                       

                       

                       

P II-B 
                       

     F 155.56                  

                       

                       

                       

P II-A 
                       

                     F 155.120  

                       

                       

                       

P I-B 
                       

             F 155.79   F 155.116 F 155.141    

                       

                       

                       

PI-A 
                       

           F 155.80            

                       

                       

Síntese estratigráfica da rocha 155 de Fratel. 

 

 

 
  

  

305



   

FRATEL 1551A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (18º), com forma trapezoidal, 

definida por fracturas e mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,355 m 

de comprimento e 0,200 m de largura máxima, na zona mesial. 

Catálogo. 
F 1551A.1 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,190 m de 
comprimento e 0,070 de largura. 

F 1551A.2 – Mancha. Aglomerado de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

FRATEL 156 
 

Suporte. Rocha horizontal, com contorno sub-trapezoidal, 

definida por fracturas. Mede 0,385 m de comprimento e 0,235 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 156.1 – Círculo. Foi representado através de picotados com 

negativos de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
formando linha larga e contínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 156.2 – Mancha. Núcleo de picotados mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias. Mede 0,130 m de diâmetro. 
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FRATEL 162A 
 

Suporte. Superfície horizontal (5º), com forma sub-trapezoidal, 

delimitada por fracturas, contendo fissuras longitudinais e transversais. 

Mede 0,720 m de comprimento e 0,425 m de largura máxima, em uma 

das extremidades. 

Catálogo. 
F 162A.1 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 

circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,150 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 162A.2 – Meandro. Conjunto de linhas curvas, envolvidas por 
uma subcircular. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, constituindo linhas largas e contínuas. Ocupa área 
medindo 0,530 m por 0,370 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 162A.3 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Sobrepõe meandro  
(F 162A.2). Mede 0,075 m de comprimento. 

F 162A.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,125 m de diâmetro. 

 

 

 
  ▲ Rocha F 162A.
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FRATEL 162C 
 

Suporte. Superfície horizontal (4º), de perímetro poligonal, 

definida por fracturas profundas, que também a seccionam, mostrando 

fissuras transversais. Mede 0,450 m de comprimento e 0,200 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 162C.1 – Mancha. Apresenta negativos de contorno circular ou 

oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 
F 162C.2 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno oval e 

de grandes dimensões. Ocupa área medindo 0,090 m de comprimento e 
0,030 m de largura. 

F 162C.3 – Cordiforme. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha de 
bordos irregulares e algo descontínua. Mede 0,105 m de altura. 

 
 

 
 
  

 
 

FRATEL 163 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (12º), com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas e mostrando fissuras longitudinais. Mede 0,450 m 

de comprimento e 0,300 m de largura. 

Catálogo.  
F 163.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 

ou oval e de dimensões médias. Ocupa zona medindo 0,075 m de 
comprimento por 0,030 m de largura. 

F 163.2 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga 
e contínua. Sobrepõe ligeiramente o círculo a seguir descrito (F 163.3). 
Mede 0,250 m de diâmetro. 

F 163.3 – Círculo. Encontra-se figurado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
formando linha contínua. Foi sobreposto pelo círculo anteriormente 
descrito (F 163.2). Mede 0,060 m de diâmetro. 

 

308 



   

FRATEL 164 
 

Suporte. Superfície horizontal (4º), de contorno trapezoidal, 

definida por fracturas e contendo fissuras oblíquas. Mede 0,490 m de 

comprimento e 0,285 m de largura. 

Catálogo. 
F 164.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 
F 164.2 – Círculo. Foi representado através de negativos com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linha larga e contínua. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 164.3 – Linha curva. Mostra negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,105 m de comprimento. 

F 164.4 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

 
 

 
  

 

FRATEL 165 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (12º), com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras transversais. Mede 

1,030 m de comprimento e 0,520 m de largura máxima, na área mesial. 

Aquando de pequenas enchentes esta rocha e as que a rodeiam 

transformam-se em pequena ilha. 

Catálogo. 
F 165.1 – Esturjão. Mostra corpo longilíneo, ligeiramente 

encurvado no terço ulterior, com cabeça mal definida e barbatana caudal 
bifurcada. Foi gravado com negativos de contorno oval, de dimensões 
médias, não definindo linhas contínuas, mas preenchendo o interior do 
corpo. Mede 0,775 m de comprimento e, apenas, 0,050 m de largura 
máxima. 

F 165.2 – Rectângulo. Aproveita dois raios de soliforme             
(F 165.3), que sobrepõe. Foi figurado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linhas descontínuas. Mede 
0,090 m de comprimento e 0,040 m de largura. 

F 165.3 – Soliforme. Mostra corpo circular e restos de sete raios, 
tendo sido gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões pequenas a médias, constituindo linhas descontínuas. Parece 
não ter sido concluído e foi sobreposto por rectângulo (F 165.2). Mede 
0,130 m de diâmetro. 

F 165.4 – Oval. Oferece negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, não constituindo linha contínua. Foi sobreposta por 
círculo (F 165.5). Mede 0,055 m por 0,035 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 165.5 – Círculo. Foi figurado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase 
contínua. Sobrepõe esturjão (F 165.7) e oval (F165.4). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 
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F 165.6 – Oval. Trata-se de esboço, gravado com negativos de 
contorno oval e descontínuos. Mede 0,065 m por 0,045 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 165.7 – Esturjão. Apresenta corpo longilíneo, encurvado no 
terço dianteiro, onde se observa a cabeça. A barbatana caudal é bifurcada. 
Foi representado com negativos de contorno oval, de dimensões médias, 
não definindo linhas contínuas, mas preenchendo o interior da cabeça, do 
corpo e da barbatana caudal. Foi sobreposto por círculo (F 165.5). Mede 
0,690 m de comprimento e 0,050 m de largura máxima. 

F 165.8 – Círculo. Esboço, elaborado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

F 165.9 – Círculo. Figurado através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha algo 
descontínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 165.10 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

Comentário. A técnica de representação das duas figurações de 

peixes é idêntica à usada em muitos zoomorfos do período III, ou 

estilizado dinâmico, da arte do Vale do Tejo. As duas imagens antes 

referidas, muito semelhantes a outras de São Simão, são também as que, 

nesta rocha, apresentam maior grau de pátina e, portanto, as mais antigas. 

Devemos atribuir ao período IV o soliforme, colocado bem ao 

centro do suporte. 

São mais tardios que as figuras antes mencionadas os círculos, as 

ovais e o rectângulo, devendo integrar o período VI da evolução da arte 

tagana.  
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FRATEL 166 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (10º), com perímetro ovalado, 

muito alongado, delimitada por fracturas e mostrando fissuras 

longitudinais. Mede 0,780 m de comprimento e 0,210 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 166.1 – Antropomorfo. Representação esquemática, mostrando 

cabeça subcircular, corpo muito alongado e braços abertos, 
perpendiculares àquele. As extremidades dos braços, correspondendo às 
mãos, suportam elemento semicircular (F 166.2), amputado em um dos 
lados devido a fractura do bordo do suporte. Foi gravado com picotados 
de contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
algo irregulares mas quase contínuas. Mede 0,675 m de altura e 0,170 m 
de largura, nos braços. 

F 166.2 – Semicírculo. É suportado pelas mãos de antropomorfo 
(F 166.1), através das extremidades. Foi gravado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linha quase contínua, embora em parte amputada, devido a 
fractura do bordo do suporte. Mede 0,160 m de diâmetro. 

F 166.3 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,300 m de comprimento e 0,100 m 
de largura. 
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FRATEL 167 
 

Suporte. Pequena superfície sub-horizontal, com contorno 
ovalado, cortada por fissuras longitudinais. Mede 0,200 m comprimento 
e 0,190 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 167.1 – Círculo. Mostra metade em esboço e a outra metade 

plenamente gravada. Foi figurado através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo esboço e linha larga 
e contínua. Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. A única figura registada nesta rocha ilustra bem 

processo de elaboração de, pelo menos, algumas gravuras, reconhecendo-

se o esboço prévio, orientador da gravação larga, profunda e contínua, 

cuja realização constituiria o objectivo final do gravador e que, por 

motivo que desconhecemos, ficou incompleta. 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

FRATEL 169 
 

Suporte. Superfície horizontal, sub-rectangular, atravessada por 

fissuras longitudinais. Mede 0,215 m de comprimento e 0,175 m de 

largura. 

Catálogo. 
F 169.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, apresentando dimensões médias, enformando linha larga 
e contínua. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 169.2 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular, é 
constituída por pequeno aglomerado de negativos, com contorno circular 
ou oval. Mede 0,019 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

F 169.3 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 
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FRATEL 170 
 

Suporte. Pequena rocha horizontal, com forma sub-rectangular, 

delimitada por fracturas e cortada por numerosas fissuras longitudinais. 

Mede 0,235 m de comprimento e 0,185 m de largura. 

Catálogo. 
F 170.1 – Mancha. Apresenta negativos, com contorno circular 

ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 
F 170.2 – Espiral. Esboço, dextrorso e mostrando duas voltas, é 

constituído por negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias e descontínuos. Mede 0,090 m de diâmetro. 

F 170.3 – Mancha. Pequeno conjunto de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 174 
 

Suporte. Superfície oblíqua, de forma trapezoidal, em cuja 

extremidade superior e perto do bordo, se reconheceram as duas 

representações abaixo descritas. Mostra fissuras longitudinais. A área 

gravada mede 0,370 m de comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo. 
F 174.1 – Caprino. Foi figurado voltado para o lado esquerdo do 

observador, em perspectiva semi-torcida. Mostra cabeça de perfil sub-
triangular, assente em pescoço forte e longo, encimada por alta armação, 
encurvada para trás. O corpo é fusiforme, bem mais estreito na cintura 
escapular que na pélvica, encontrando-se preenchido por picotados. A 
cauda é curta. Os membros dianteiros, lineares, foram dispostos em 
forma de V invertido e são oblíquos em relação ao eixo do corpo, 
enquanto as traseiros, algo encurvados e menos lineares, são mais largos 
que aqueles e quase perpendiculares ao corpo. A figura sugere 
perspectiva e, até, movimento. Encontra-se gravado através de negativos 
com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias, 
formando linhas contínuas e profundas ou preenchendo o interior da 
cabeça, do pescoço e do corpo. Mede 0,155 m de comprimento e 0,140 
m de altura máxima, na cabeça. 

F 174.2 – Canídeo. Encontra-se figurado na vertical, com a 
cabeça voltada para cima e perseguindo o zoomorfo anteriormente 
descrito. Foi totalmente representado de perfil, com cabeça triangular, 
bem levantada, assente em pescoço longo e forte. O corpo é muito 
estreito e a cauda, curta, encontra-se erguida. Foram figurados apenas um 
dos membros de cada lado, sendo ambos lineares, estando o dianteiro 
oblíquo em relação ao corpo e o traseiro perpendicular àquele, o que 
confere à imagem, com os restantes aspectos figurativos, sensação de 
movimento e força. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas algo 
descontínuas, mas preenchendo a cabeça, o pescoço e o interior do corpo. 
Mede 0,090 m de comprimento e 0,040 m de altura, na cabeça. 
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F 174.3 – Mancha. Pequeno conjunto de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 175 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, que se destacava, pelas suas 

dimensões e aspecto, algo elevado ou do tipo mesa, em relação ao caos 

de blocos de xisto que constituía grande parte da margem direita do Tejo 

na zona onde se localizava. A sua maior dimensão encontrava-se 

orientada, aproximadamente, no sentido sudeste-noroeste, sendo, 

portanto, oblíqua ao curso do Tejo naquele local. Duas profundas 

fracturas e algumas fissuras, na zona central, quase subdividem a 

superfície decorada, definindo duas áreas complementares, onde foram 

executadas as gravuras e que ajudaram a ordenar o espaço iconográfico. 

Oferece contorno com forma sub-trapezoidal, medindo 1,500 m de 

comprimento por 0,750 m de largura máxima, na metade norte. 

Catálogo. 
F 175.1 – Antropomorfo. Representação subnaturalista, mostra 

cabeça, com armação em forma de V, corpo sub-rectangular, os braços 
abertos à altura dos ombros e as pernas afastadas com aspecto de V 
invertido. Localiza-se na zona mais alta do painel e quase no seu centro. 
Os braços encontram-se orientados no sentido norte-sul e a cabeça está 
voltada para poente. Esta mostra dois elementos salientes na base da 
armação, talvez figurando as orelhas. Foi gravado através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo 
traços contínuos e profundos, muito patinados. O corpo encontra-se 
preenchido por picotado. A armação foi, em um segundo momento, 
fechada, passando a representar cabeça subcircular (F 175.31), 
observando-se clara diferença na gravação, nomeadamente na forma da 
linha e dos negativos, assim como na densidade destes. Em redor dos 
membros inferiores apresenta conjunto de picotados dispersos. Mede 
0,150 m de altura e 0,110 m de largura máxima, nos braços. 

F 175.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e não muito profundos, 

► Rocha F 174. 
Pormenor. 
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mas bastante patinados. É possível que se trate do esboço de quadrúpede. 
Mede 0,100 m de comprimento e 0,050 m de altura máxima. 

F 175.3 – Canídeo. Representado obliquamente, em relação ao 
eixo maior do painel, encontra-se de pé, voltado para o lado esquerdo do 
observador. Mostra corpo de forma sub-rectangular, preenchido por 
picotagem, cabeça com sugestão da boca aberta, um par de membros 
dianteiros, de aspecto linear, e os membros traseiros algo confundidos. 
Parece figurar cão, em posição de ataque e oferece a sensação de 
perspectiva. Foi gravado com picotados, com contorno circular ou oval, 
de pequenas a médias dimensões, muito patinados. Foi sobreposto por 
círculo (F 175.31). Mede 0,100 m de comprimento e 0,050 m de altura 
máxima, na cabeça. 

F 175.4 – Semicírculo. Foi gravado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, constituindo linha contínua, não muito 
patinada. É possível que se tratasse de círculo, afectado por fractura do 
suporte. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 175.5 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, mais ou menos profundos, de pequenas e médias 
dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 175.6 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada, com a 
extremidade distal voltada para nordeste e a proximal para sudoeste. Foi 
primeiramente esboçado, através de picotados largos, profundos e 
descontínuos, de contorno circular ou oval, sendo, em seguida, 
parcialmente gravado e aprofundado, mostrando linha contínua, larga, 
profunda, em 3/4 do seu contorno. Encontra-se ao centro da metade norte 
desta rocha, próximo de grande espiral. Mede 0,180 m de comprimento e 
0,100 m de largura máxima, no terço distal. 

F 175.7 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta seis voltas. Foi gravada 
através de negativos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Em alguns 
pontos descobre-se o esboço inicial. Mede 0,220 m de diâmetro máximo. 

F 175.8 – Antropomorfo. Esquemático, mostrava primitivamente, 
pequena cabeça rectangular, corpo linear, com os braços abertos e as 
pernas afastadas, ambos com aspecto de V invertido. O sexo parece 
encontrar-se representado, através de mancha circular, talvez indicando 
tratar-se de figura feminina (F 175.32). Em um segundo momento foi-lhe 
adicionada cabeça circular, com técnica e pátina algo diferente da 

restante gravação, talvez aquando da transformação da armação, de outro 
antropomorfo (F 175.1), em cabeça circular. Foi gravado através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas e profundas. Foi sobreposto por 
círculo (F 175.32). Mede 0,090 m de altura e 0,055 m de largura máxima, 
nos braços. 

F 175.9- Antropomorfo. Esquemático, oferece pequena cabeça 
circular, corpo linear, longo, e tanto os braços como as pernas encontram-
se abertos, em forma de V invertido. O braço esquerdo e a perna do 
mesmo lado foram ligeiramente alongados, em período não determinado, 
embora seja possível que, no mesmo momento, tenha sido gravada a 
grande cabeça circular (F 175.33). Foi executado através de negativos,  
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas. A cabeça circular mostra técnica de 
execução e pátina diferentes da restante figura. Situa-se à esquerda do 
antropomorfo anteriormente descrito (F 175.8) e foi sobreposto por 
círculo (F 175.33). Mede 0,165 m de altura e 0,080 m de largura máxima, 
nos braços. 

F 175.10 – Mancha. É formada por negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

F 175.11 – Mancha. Com forma subcircular, apresenta picotados, 
com contorno circular ou oval de pequenas e médias dimensões. Mede 
0,025 m de diâmetro. 

F 175.12 – Mancha. Aglomeração de picotados, com contorno 
circular e oval de dimensões médias. Mede 0,015 m de diâmetro. 

F 175.13 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

F 175.14 – Antropomorfo. Esquemático, mostrava, primitiva-
mente, corpo linear, e membros abertos, em forma de V invertido. Os 
braços, talvez a cabeça e parte do corpo, foram ulteriormente sobrepostos 
por colubrídeo (F 175.15). Foi gravado com negativos de forma circular 
ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,110 m de altura e 
0,080m de largura máxima, nos braços. 

F 175.15 – Colubrídeo. Mostra três curvaturas, encontrando-se 
disposto no sentido sul-norte. Foi gravado através de picotados com
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contorno circular ou oval, de médias dimensões e constituindo linha 
quase contínua. Sobrepõe a figura antropomórfica descrita anteriormente 
(F 175.14). Mede 0,250 m de comprimento. 

F 175.16 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

F 175.17 – Linha recta. Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, mas algo descontínuos. 
Mede 0,300 m de comprimento. 

F 175.18 – Canídeo. Disposto obliquamente em relação ao eixo 
maior do painel, mostra corpo linear, pescoço longo e cabeça com perfil 
trapezoidal. Foram representados ambos membros dianteiros, em forma 
de V invertido, confundindo-se, os traseiros, no mesmo traço 
perpendicular ao corpo. É paralelo ao quadrúpede antes descrito             
(F 175.3). Foi gravado através de negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas. Foi 
sobreposto por espiral (F 175.19). Mede 0,095 m de comprimento e 
0,030 m de altura máxima, nos quartos dianteiros. 

F 175.19 – Espiral. Apresenta quatro voltas, que se desenvolvem 
no sentido dextrorso. Foi gravada através de picotados, com forma 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
contínua. Sobrepõe a figura descrita anteriormente (F 175.18). Mede 
0,110 m de diâmetro. 

F 175.20 – Mancha. É formada por negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 

F 175.21 – Caprino. Voltado para o lado direito do observador, 
mostra corpo em perspectiva, com forma sub-trapezoidal, ligeiramente 
oblíquo em relação ao eixo maior do suporte, encontrando-se preenchido 
por picotagem. O pescoço é alto e a cabeça, de perfil, tem forma 
triangular. Não apresenta armação. Foram figurados dois pares de 
membros, embora confundindo-se entre si. A ausência de armação e a 
altura da zona ventral conduzem a reconhecermos uma fêmea. Apresenta 
negativos com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, muito 
patinados. Foi sobreposto por colubrídeo (F 175.30). Mede 0,170 m de 
comprimento e 0,090 m de altura máxima, na cabeça. 

F 175.22 – Colubrídeo. Encontra-se disposto na vertical e em 
paralelo com outro colubrídeo (F 175.30). Mostra levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua e profunda, mas não muito patinada. Mede 0,175 m de 
comprimento. 

F 175.23- Antropomorfo. Esquemático, mostra pequena cabeça 
semicircular, corpo linear e membros abertos em forma de V invertido. 
Foi gravado através de picotados com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, constituindo linhas contínuas e profundas. 
A cabeça foi substituída por círculo (F 175.34), ligeiramente 
descentrados em relação ao eixo do corpo, oferecendo técnica e pátina 
diferentes daquele. Mede 0,120 m de altura e 0,080 m de largura 
máxima, nos braços. 

F 175.24- Antropomorfo. Esquemático, oferece pequena cabeça 
rectangular, corpo linear, braços perpendiculares ao corpo e pernas 
abertas, em forma de V invertido. Foi gravado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas. A cabeça foi refeita, com círculo               
(F 175.34), embora incompleto, mostrando técnica de gravação algo 
diferente do corpo. Mede 0,065 m de altura e 0,045 m de largura 
máxima, nas pernas. 

F 175.25 – Mancha. Com forma subcircular, foi produzida com 
picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,020 m de diâmetro. 

F 175.26 – Linha recta. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,060 m de 
comprimento. 

F 175.27 – Caprino. Voltado para o lado direito do observador, 
mostra o corpo ligeiramente oblíquo, em relação ao eixo maior do 
suporte, e em perspectiva, simulando movimento. O pescoço é comprido 
e a cabeça, de perfil, oferece forma triangular, com a extremidade do 
focinho arredondada. Ostenta alta armação, com dois ramos algo 
encurvados nas extremidades. Apresenta a linha cérvico-dorsal ondulada 
e a ventral quase plana. Os quartos traseiros são ligeiramente mais largos 
e mostra cauda curta. Foram representados dois pares de membros, os 
dianteiros, mais curtos e  quase  verticais,  e os  traseiros,  inclinados  em  
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relação ao corpo. A presença da desenvolvida armação permite a 
identificação como macho. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, encontrando-se muito 
patinados. Mede 0,190 m de comprimento e 0,115 m de altura máxima, 
na cabeça. 

F 175.28 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões e algo descontínuos. Encontra-se entre dois 
zoomorfos (F 175.27 e F 175.29). Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 175.29 – Caprino. Disposto horizontalmente e voltado para o 
lado direito do observador, mostra o corpo em perspectiva, simulando 
movimento. A cabeça, de perfil, oferece forma triangular e orelhas, 
confundindo-se com o pescoço. O corpo possui forma sub-trapezoidal, 
dado os quartos traseiros serem ligeiramente mais largos. Foram 
representados dois pares de membros, em forma de V invertido, sendo os 
traseiros mais altos, reforçando a sensação de movimento e de 
perspectiva. Mostra cauda muito curta. Foi gravado através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, actualmente 

▲ Rocha F 175. Vista geral. 
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bastante erodidos, constituindo linhas e mancha que preenche o corpo. A 
forma, as pequenas dimensões e a localização desta figura, frente aos 
dois caprinos anteriormente descritos, permite identificá-la como caprino 
muito jovem, acompanhado pelos progenitores. Mede 0,090 m de 
comprimento e 0,050 m de altura, na cabeça. 

F 175.30 – Colubrídeo. Paralelo ao colubrídeo anteriormente 
descrito (F 175.22), foi gravado através de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua e 
profunda. Mede 0,250 m de comprimento. 

F 175.31 – Semicírculo. Foi gravado, através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe armação de figura antropomórfica   
(F 175.1), constituindo uma nova cabeça. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 175.32 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe antropomorfo (F 175.8), substituindo-lhe a cabeça. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 175.33 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua e profunda. 
Substitui cabeça a antropomorfo (F 175.9). Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 175.34 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Representa cabeça de antropomorfo que sobrepõe (F 175.23). 
Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 175.35 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, enformando linha algo descontínua. 
Sobrepõe antropomorfo (F 175.24), figurando nova cabeça. Mede    
0,025 m de diâmetro. 

F 175.36 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

Comentário. As representações animalistas desta rocha oferecem 

atributos próprios a conjunto de gravuras do Vale do Tejo, que se incluem 

no, por nós definido, estilo estilizado dinâmico, onde algumas surgem 

correndo. Trata-se de figuras em geral com pequenas dimensões, ou seja 

raramente ultrapassando 0,200 m de comprimento, com os corpos 

preenchidos por picotagem, assentes nos quatro membros e que têm 

como principal característica simularem movimento. Este foi conseguido 

através da gravação perspectivada dos corpos e dos membros como, 

ainda, da disposição oblíqua em relação aos eixos maiores dos suportes, 

tal como com a localização em conexão com outras figurações, 

nomeadamente antropomórficas. Ajuda, de igual modo, a representar 

movimento, o facto de boa parte destas gravuras integrarem cenas, 

formadas por figuras de diversas dimensões e em diferentes planos. 

O dinamismo de algumas das imagens referidas foi, ainda, 

reforçado pela torção da cabeça, voltada para trás e em sinal de alerta. 

Apesar de pertencerem ao mesmo período de gravação e, até, 

integrarem, conjuntamente com as figuras referidas, as mesmas 

composições, tanto uma figuração de cão, como a maioria dos 

antropomorfos da rocha em apreço mostram características estilísticas 

distintas dos zoomorfos referidos, tendendo bastante para a 

esquematização e oferecendo estatismo. 

Os corpos dos antropomorfos apresentam forma sub-rectangular 

ou foram reduzidos a linha vertical, correspondendo a duas concepções 

figurativas distintas, embora contemporâneas. Também aquela primeira, 

mais naturalista, foi utilizada para os animais selvagens e a outra, mais 

sintética, para os domésticos. Ilustra este aspecto a figuração de cão que, 

certamente por pertencer ao mundo doméstico, ou dominado pelos 

humanos, mostra estilo idêntico ao daqueles. 

Os antropomorfos podem tanto representar conceptualizações, 

como entidades sobrenaturais, divindades ou espíritos, à imagem e 

semelhança dos humanos, ou estes mesmos. 

As gravuras estilizadas dinâmicas desta rocha, animadas por 

sopro de vitalidade, recordam algumas pinturas da arte levantina, onde 

até o antropomorfo híbrido ou com máscara ostentando armação de 

caprino, pode encontrar semelhanças. Todavia, as restantes figuras 

antropomórficas já se aproximam, em termos estilísticos, das figurações 
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congéneres da última fase da arte do Levante Ibérico, tardo-neolíticas ou, 

mesmo, calcolíticas, quando a chamada arte esquemática se dispersa, 

segundo cremos a partir do Sul, por toda a Península Ibérica. 

Também no Noroeste Peninsular, a fase estilizada dinâmica, da 

evolução crono-estilística proposta por E. Anati (1968, 37-42, fig. 15), 

integra aparentes cenas de caça, onde os antropomorfos surgem 

representados de modo esquemático, a par de zoomorfos com formas 

arredondadas e simulando movimento. 

Os antropomorfos esquemáticos, isolados ou associados aos 

pares, como acontece com dois dos observados na rocha 175 de Fratel, 

são muito comuns no período meridional do Vale do Tejo, como em 

muitas outras jazidas peninsulares com arte rupestre tardo-neolítica e, 

sobretudo, calcolítica ou, até, dos inícios da Idade do Bronze (Gomes, 

1987, 34-39; 1989, 63-70; 1983, 279-282). E é bem possível que tenha 

sido ainda durante o período meridional, que se adicionaram as cabeças 

circulares a antropomorfos pré-existentes. Àquele mesmo período deve 

ser atribuída a associação de colubrídeo a antropomorfo. 

As duas espirais integram o período atlântico da arte tagana, 

enquanto o podomorfo, com a área distal assimétrica e mais estreita 

no terço inferior ou proximal pertence, em termos morfo-estilísticos, 

ao grupo D que estabelecemos a partir do estudo elaborado para as 

rochas da Alagoa (Tondela, Viseu), devendo ser classificado no 

período dos círculos e linhas (Gomes e Monteiro, 1974-77, 154-156, 

fig. 5).  

Verificaram-se, como antes referimos, sobreposições de 

figuras, assim como algumas que foram reutilizadas ou alteradas em 

momentos subsequentes à sua gravação, em certos casos centenas de 

anos depois, conforme evidenciam os diferentes graus de pátina 

observados. 

A figura antropomórfica ou híbrida (F 175.1), ostentando 

armação de caprino, em forma de V, sobre a cabeça, mostra esta 

ulteriormente transformada em círculo. De facto, as extremidades das 

hastes da armação foram unidas por linha curva, estabelecendo contorno 

circular que passou a representar uma nova cabeça do antropomorfo, 

desproporcionadamente grande, atendendo às dimensões do corpo 

daquele. 

Aos antropomorfos esquemáticos, F 175.8, F 175.9, F 175.23 e   

F 175.24 foram acrescentadas cabeças circulares, tal como maior 

comprimento ao braço direito e à perna do mesmo lado do segundo, 

utilizando-se, aliás, tipo de picotagem diferente das restantes partes das 

gravuras originais. 

Colubrídeo (F 175.15) reutiliza, parcialmente, e sobrepõe 

antropomorfo esquemático (F 175.14), evidenciando diferenças técnicas 

que também registámos. 

Outra importante relação estratigráfica observa-se na 

sobreposição das pernas da pequena figura de cão (F 175.18) por uma 

das espirais (F 175.19). 

Menos evidente é a sobreposição de um dos serpentiformes        

(F 175.22) sobre as pernas traseiras de caprino (F 175.21). 

Não oferece dificuldades reconhecermos que os três caprinos     

(F 175.21, F 175.27, F 175.29) se encontram associados entre si, 

constituindo família onde se detectou, através da diagnose sexual, um 

macho, uma fêmea e uma cria. Esta corre na frente dos progenitores, que 

assim a protegem. 

A fêmea situa-se mais próxima dos dois antropomorfos que se 

observam nas vizinhanças, enquanto do lado contrário se identifica cão, 

mostrando posição de ataque, com o pescoço bem estendido para diante. 

Os dois antropomorfos, com escalas diferentes, mostram os braços e as 

pernas abertos, não se reconhecendo qualquer arma. 

Os quatro zoomorfos referidos e os dois antropomorfos 

encontram-se, pois, associados, constituindo cena ou, segundo julgamos, 
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integrando composição mais extensa. De facto, o antropomorfo de braços 

abertos, com armação de caprino, que se situa no centro do topo da 

rocha, tal como o zoomorfo que dele se encontra perto, identificado como 

carnívoro, apresentam atributos técnicos e estilísticos semelhantes às das 

figuras antes mencionadas, devendo, portanto, fazer igualmente parte da 

mesma composição.  

Idênticos critérios conduzem a não descartarmos a hipótese de 

participarem naquele conjunto iconográfico, o par de antropomorfos e o 

antropomorfo isolado, ao qual se associa colubrídeo, situados no sector 

direito do painel. Assim sendo, encontramo-nos perante construção 

iconográfica complexa que integra, pelo menos, onze figuras, distribuídas 

por toda a superfície da rocha e onde se reconhecem três núcleos 

estruturadores: um ao centro da parte superior da rocha, dominando a 

composição, correspondendo ao antropomorfo híbrido e de maiores 

dimensões que os restantes, porventura associado ao zoomorfo que lhe 

fica próximo, um segundo localizado à esquerda, integrando os dois 

antropomorfos, o cão e os caprinos, e o terceiro, situado no lado direito 

do suporte, formado, apenas, pelos três antropomorfos, um isolado e dois 

a par, possivelmente um masculino, o maior, e o outro feminino, com 

alusão ao sexo.  

Em rocha vizinha (F 174), caprino macho, com características 

morfológicas e técnicas idênticas aos referidos, muito patinado, é 

perseguido por possível cão. Esta constatação permite entender que as 

cenas podem ultrapassar os limites dos suportes e relacionarem-se não só 

com gravuras existentes em outras rochas, mas, também, com diversos 

elementos naturais que as rodeiem. 

As duas espirais devem pertencer ao mesmo momento de 

gravação, o terceiro na sucessão iconográfica desta rocha, dado termos 

considerado o segundo como correspondente à transformação de 

antropomorfos (F 175.1, F 175.8, F 175.9, F 175.23 e F 175.24), através 

da justaposição das cabeças circulares, e à associação de um deles a 

colubrídeo. 

A espiral maior associou-se, claramente, ao par de antropomorfos 

(F 175.8 e F 175.9), enquanto a espiral pequena sobrepõe, em parte, o 

cão.  

A associação da espiral ao par de antropomorfos repete-se, no 

mesmo arqueossítio, na rocha 155, tendo-se detectado espirais associadas 

a figuras, antropomórficas ou zoomórficas, em diferentes painéis de 

outras estações com arte rupestre do Vale do Tejo. Por exemplo, na rocha 

72 do Cachão do Algarve, ligou-se espiral a antropomorfo semi-

naturalista. No mesmo painel, outra figura antropomórfica, de estilo 

idêntico à da mencionada, foi alterada com a gravação de nova cabeça 

circular (Gomes, 1989, p. 64, fig. 13). 

Também se associam horizontalmente a gravuras pré-existentes o 

podomorfo, gravado ao lado da espiral e ocupando o centro da metade 

direita do suporte, tal como os dois colubrídeos, que parecem relacionar-

se com a espiral de menores dimensões. 

Por fim, correspondendo a um quarto grande momento de 

gravação, temos pequeno círculo (F 175.28), associado aos dois 

zoomorfos entre os quais foi gravado, tal como semicírculo ou círculo 

incompleto (F 175.4), que parece relacionar-se com o zoomorfo acima do 

qual se encontra. A este momento terminal da gravação, da rocha 175 de 

Fratel, deverão pertencer o par de serpentiformes e o podomorfo. 
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 P III P IV P V P VI P ? total % 
antrop. semi-nat. 1 - - - - 1 2,77 
antrop. esq. 5 - - - - 5 13,89 
caprinos 3 - - - - 3 8,33 
canídeos 2 - - - - 2 5,56 
espirais - - 2 - - 2 5,56 
colubrídeos - 1 - 2 - 3 8,33 
podomorfo - - - 1 - 1 2,77 
círculos - 4 - 1 - 5 13,89 
semicírculos - 1 - 1 - 2 5,56 
linhas rectas - - - - 2 2 5,56 
manchas - - - - 10 10 27,78 
Total 11 6 2 5 12 36 100 
% 30,56 16,66 5,56 13,89 33,33 100  

Síntese iconográfica da rocha 175 de Fratel. 
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Síntese estratigráfica da rocha 175 de Fratel. 
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FRATEL 176 
 

Suporte. Pequena rocha sub-horizontal, com perímetro de forma 

oval, atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,225 m de comprimento e 

0,180 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 176.1 – Enxó. Representada de perfil, é formada por cabo e 

lâmina, esta na extremidade distal e voltada para o lado esquerdo do 
observador. Foi gravada com negativos, de contorno circular ou oval e de 
dimensões médias, constituindo linhas contínuas. Mede 0,115 m de 
altura. 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 177 
 

Suporte. Superfície horizontal, com forma rectangular, 

interceptada por fissuras transversais. Mede 0,400 m de comprimento e 

0,225 m de largura. 

Catálogo. 
F 177.1 – Viperídeo. Representado com a cabeça erguida e o 

corpo mostrando sete curvas apertadas. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e 
contínua. Encontra-se sobreposto por mancha (F 177.2). Mede 0,320 m 
de comprimento. 

F 177.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Sobrepõe colubrídeo       
(F 177.1). Mede 0,300 m de diâmetro. 

 

 
 

  

► Rocha F 177. 
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FRATEL 179 
 

Suporte. Pequena superfície sub-horizontal, com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. 

Mede 0,225 m de comprimento e 0,205 m de largura. 

Catálogo. 
F 179.1 – Oval. Foi figurada com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Foi sobreposta 
por mancha (F 179.2). Mede 0,090 m por 0,065 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 179.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe oval (F 179.1). Mede 
0,075 m de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

FRATEL 181 
 

Suporte. Superfície horizontal, sub-rectangular, definida por 

fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,350 m de 

comprimento e 0,300 m de largura. 

Catálogo.  
F 181.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,165 m por 0,135 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 181.2 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 
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FRATEL 182 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

delimitada por fracturas e oferecendo fissuras oblíquas. Mede 0,570 m de 

comprimento e 0,280 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 182.1 – Círculo. Foi figurado através de negativos, com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga 
e contínua. Mede 0,280 m de diâmetro. 

F 182.2 – Oval. Foi gravada com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,100 m 
por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 182.3 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha contínua. Mede 
0,080 m de diâmetro. 

F 182.4 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 183 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com contorno oval, alongado, 

definida por fracturas e mostrando fissuras oblíquas. Mede 0,370 m de 

comprimento e 0,140 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 183.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,100 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 183.2 – Círculo. Trata-se de esboço, definido por picotados de 
contorno oval, com dimensões médias e descontínuos. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

F 183.3 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede   
0,100 m de diâmetro. 
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FRATEL 185 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal (13º), com contorno 

trapezoidal, delimitado por fracturas. Mede 0,023 m de comprimento e 

0,170 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 185.1 – Escutiforme. Apresenta forma ovalada, com o interior 

preenchido por reticula irregular. Foi gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linhas contínuas. Mede 0,150 m de comprimento e 0,100 m de largura 
máxima, na área mesial. 

F 185.2 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,015 m de 
diâmetro. 

 
 

 
 

 
 

  
▲ Fratel F 185. 
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FRATEL 187 
 

Suporte. Rocha horizontal, delimitada por fracturas, mostrando 

fissuras transversais. Mede 0,300 m de comprimento e 0,170 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
F 187.1 – Colubrídeo. Figuração apresentando quatro curvas. Foi 

gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linha contínua. Encontra-se sobreposto por alguns 
levantamentos que integram mancha difusa (F 187.2). Mede 0,155 m de 
comprimento. 

F 187.2 – Mancha. Pequeno conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Sobrepõe colubrídeo (F 187.1). 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 188 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e apresentando fissuras longitudinais. Mede 

0,270 m de comprimento e 0,160 m de largura. 

Catálogo. 
F 188.1 – Círculo. Incompleto, foi gravado com negativos de 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Mede 0,075 m de diâmetro. 
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FRATEL 189 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro trapezoidal, 

delimitada por fracturas e possuindo fissuras oblíquas. Mede 0,820 m de 

comprimento e 0,375 m de largura máxima. 

Catálogo.  
F 189.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 189.2 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval e de 
grandes dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 189.3 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,170 m de diâmetro. 

F 189.4 – Antropomorfo. Oferece forma esquemática, em phi, 
com pequena cabeça circular, corpo ovalado e elemento vertical, linear e 
longo. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede 0,140 m de altura e 
0,125 m de largura. 

F 189.5 – Mancha. Grupo de levantamentos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

F 189.6 – Dois arciformes. Conjunto de elementos encaixados, 
sendo o exterior semicircular e o interior angular. Foram figurados 
através de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas profundas e contínuas. O arco maior mede 
0,130 m de diâmetro e o menor apenas 0,065 m. 
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◄ Rocha F 189. 
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FRATEL 190 
 

Suporte. Sector de superfície mais extensa, sub-horizontal e com 

contorno transversal, delimitado por fissuras longitudinais e oblíquas. 

Mede 0,320 m de comprimento e 0,270 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 190.1 – Raspagem. Conjunto de incisões lineares, organizadas 

em dois conjuntos. Mede 0,160 m de comprimento e 0,035 m de largura. 
F 190.2 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro. 
F 190.3 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 

circular ou oval e de dimensões médias a grandes, formando linha 
contínua. Reutiliza os braços de figura antropomórfica (F 190.4) que 
também sobrepõe. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 190.4 – Antropomorfo. Oferece estilo semi-naturalista e 
encontra-se figurado de pé e de frente. Mostra cabeça subcircular, tronco 
longo e estreito, braços erguidos ao alto e pernas dispostas em V, 
invertido, entre as quais se descobre o sexo. Trata-se, portanto, de 
figuração masculina, na denominada posição do orante, a que em período 
ulterior se sobrepôs linha unindo as extremidades dos braços formando 
círculo (F 190.3) e círculo, na zona genital (F 190.5), talvez querendo 
feminizar a imagem inicial. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linhas contínuas e preenchendo 
o interior da cabeça e do corpo. Mede 0,155 m de altura máxima e    
0,080 m de largura, nos braços. 

F 190.5 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua. Sobrepõe figura 
antropomórfica (F 190.4). Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 190.6 – Machado. Representação com lâmina de forma 
trapezoidal e cabo encurvado, disposta verticalmente. Foi gravada com 
negativos de contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando 
linhas irregulares mas contínuas. Mede 0,070 m de altura. 

 

 

 
 
 

 
  

► Rocha F 190. Antropomorfo. 

331



   

FRATEL 1921 
 

Suporte. Superfície horizontal, com forma sub-rectangular, 

definida por profundas fracturas e sendo atravessada por fissuras 

longitudinais. Mede 0,600 m de comprimento e 0,190 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 1921.1 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 1921.2 – Antropomorfo. Esquemático, mostra cabeça circular, 
preenchida por picotados, corpo linear e membros rectos, dispostos quase 
perpendicularmente ao corpo. Na continuação do corpo observa-se o 
sexo. Do braço direito parece pender objecto, talvez adereço. Foi gravado 
com levantamentos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas largas e contínuas. Mede 0,260 m de altura e 0,150 m 
de largura máxima, nas pernas. 

F 1921.3 – Antropomorfo (?). Formal e tecnicamente semelhante 
à figura antes descrita, encontra-se amputado devido a fractura do bordo 
do suporte, conservando apenas parte do corpo e os membros do lado 
esquerdo do observador. Todavia, apresentaria dimensões menores que o 
antropomorfo antes referido. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede, actualmente, 0,075 m de 
altura. 

F 1921.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

Comentário. As figuras descritas, oferecendo técnica de 

gravação com idênticas características e graus de pátina semelhantes, 

devem constituir conjunto gravado no mesmo momento, talvez par de 

antropomorfos, encontrando-se o círculo acima da cabeça de um deles. 

Devem integrar o período IV da evolução da arte do Vale do Tejo. 

A presença de adereço no braço de um dos antropomorfos 

constitui elemento raro na arte tagana. 
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FRATEL 1922 
 

Suporte. Pequena superfície sub-horizontal, de forma 

trapezoidal, delimitada por fracturas e cortada por fissuras oblíquas. 

Mede 0,200 m de comprimento e 0,160 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo.  
F 1922.1 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 

circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 
F 1922.2 – Unhada. Foi gravada por abrasão e mostra secção em 

forma de V. Mede 0,010 m de comprimento. 
F 1922.3 – Unhada. Representada através de abrasão, oferece 

secção em forma de V. Mede 0,035 m de comprimento. 
F 1922. 4 – Fusiforme. Mostra abrasão e secção em forma de V. 

Mede 0,015 m de comprimento. 
F 1922.5 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 

circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 
F 1922.6 – Fusiforme. Apresenta abrasão e secção em forma de V. 

Mede 0,030 m de comprimento. 
F 1922.7 – Raspagem. Contam-se três incisões, muito finas. 

Ocupam área medindo 0,070 m de comprimento e 0,060 m de largura. 
 
 

 ► Rocha F 1921. 

▼ Rocha F 1922. 
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Comentário. Os registos gráficos detectados nesta superfície 

ilustram as três grandes variantes técnicas de gravação; a incisão 

filiforme, a abrasão e a picotagem. 

Além dos fusiformes que se conhecem em outras rochas do Vale 

do Tejo, embora não sejam comuns, surgem duas gravuras que 

denominámos unhadas, com técnica idêntica à daqueles, mas deles 

diferindo devido à sua forma encurvada. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 195 
 

Suporte. Superfície horizontal (2º), com forma losângica, 

definida por fracturas e exibindo diversas fissuras longitudinais. Mede 

0,875 m de comprimento e 0,450 m de largura. 

Catálogo. 
F 195.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 

ou oval, e de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 
F 195.2 – Espiral. Apenas esboçada, dextrorsa e com pouco mais 

de uma volta, foi figurada através de negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha difusa e, portanto, 
descontínua. Mede 0,200 m de diâmetro. 

F 195.3 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F195.4 – Mancha. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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FRATEL 196 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com contorno 

trapezoidal, delimitado por fracturas e atravessado por fissuras oblíquas. 

Mede 0,450 m de comprimento e 0,370 m de largura, na área mesial. 

Catálogo.  
F 196.1 – Raspagem. Conjunto de incisões filiformes sub-

paralelas. Mede 0,115 m de comprimento. 
F 196.2 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

F 196.3 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma de phi (φ). 
Foi gravado através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, constituindo linhas algo difusas. Mede 
0,095 m de altura e 0,075 m de largura máxima, na área mesial. 

F 196.4 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,120 
m de diâmetro. 

F 196.5 – Raspagem. Grupo de incisões filiformes, sub-paralelas. 
Foram sobrepostas por mancha (F 196.6) e por semicírculo (F 196.7). 
Mede 0,280 m de comprimento. 

F 196.6 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e médias a grandes dimensões. Sobrepõe raspagem       
(F 196.5). Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 196.7 – Semicírculo. Foi gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, com médias dimensões, enformando linha algo 
descontínua. Sobrepõe raspagem (F 196.5). Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 196.8 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Sobrepõe alguns 
filiformes dispersos (F 196.9). Mede 0, 400 m de diâmetro. 

F 196.9 – Filiformes. Conjunto de incisões muito finas, não 
constituindo qualquer imagem reconhecível. Ocupam área medindo 
0,350 m de comprimento e 0,150 m de largura máxima. 
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Comentário. As raspagens tanto podem corresponder a 

participação iconográfica simples, como enformar figuração, de grandes 

dimensões, que a informação disponível não permite reconhecer. 

Todavia, parece-nos óbvio tratar-se de manifestações paleolíticas. 

O antropomorfo esquemático deve ser atribuído ao período IV ou 

meridional, da arte do Tejo, sendo o restante acervo iconográfico, desta 

rocha, ulterior, designadamente pertencendo ao seu período terminal. 

 

 
 
 

 

FRATEL 197 
 

Suporte. Suporte sub-horizontal (8º), com perímetro poligonal, 

definido por fracturas profundas e mostrando fissuras oblíquas. Mede 

0,455 m de comprimento e 0,280 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo.  
F 197.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. Sobrepõe 
esteliforme (F 197.3). Mede 0,250 m de diâmetro. 

F 197.2 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha em parte descontínua. Foi 
envolvido por idoliforme. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 197.3 – Esteliforme. Mostra base e lados rectos, enquanto a 
extremidade distal é semicircular. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e 
contínua. Encontra-se sobreposto pelo círculo a seguir descrito (F 197.4) 
e por mancha de picotados dispersos (F 197.1). Mede 0,205 m de altura e 
0,190 m de largura máxima. 

F 197.4 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Sobrepõe ligeiramente o esteliforme acima mencionado       
(F 197.3). Mede 0,160 m de diâmetro. 

F 197.5 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▼ Rocha F 196. Pormenor.
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FRATEL 198 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (10º), delimitada por fracturas 

e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,370 m de comprimento e 

0,240 m de largura. 

Catálogo.  
F 198.1 – Três círculos concêntricos. Foram gravados a partir de 

levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas, interrompidas devido a fractura do suporte. 
Os diâmetros medem 0,080 m, 0,140 m e 0,220 m. 

F 198.2 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,035 m de 
comprimento. 
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FRATEL 200 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (13º), com contorno poligonal, 

delimitada por profundas fracturas e cortada por fissuras com diversas 

orientações. Mede 3,380 m de comprimento e 1,050 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
F 200.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. 
Foi parcialmente amputado, devido a fractura do bordo do suporte. Mede 
0,035 m de diâmetro. 

F 200.2 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 0,030 m 
de diâmetro. 

F 200.3 – Mancha. Núcleo de negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 200.4 – Círculo. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,070 
m de diâmetro. 

F 200.5 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno oval, de 
grandes dimensões, formando linha larga mas de bordos irregulares e 
algo descontínua. Mede 0,045 m por 0,030 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 200.6 – Círculo. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Sobrepõe a cabeça 
de figuração zoomórfica (F 200.7). Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 200.7 – Caprino. Encontra-se voltado para o lado direito do 
observador e mostra a cabeça e o corpo de perfil, enquanto a armação e 
ambos pares de membros foram representados em perspectiva. A cabeça 
tem contorno triangular e a armação é vertical e baixa. O corpo oferece 
forma oval e a cauda é curta. Os membros são lineares, mostrando os 
dianteiros disposição em forma de V, mas quase perpendiculares ao eixo 
do corpo, embora os traseiros estejam dispostos em paralelo. Foi gravado 

com negativos, de contorno circular ou oval, possuindo dimensões 
médias e formando linhas largas e contínuas, como preenchendo o 
interior de cabeça e do corpo. Foi sobreposto, na zona da cabeça, por 
círculo (F 200.6). Mede 0,195 m de comprimento e 0,110 m de altura 
máxima, na cabeça. 

F 200.8 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

F 200.9 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,035 m de diâmetro. 

F 200.10 – Oval. Foi gravada a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e quase 
contínua. Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 200.11 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha quase contínua. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 200.12 – Linha curva. Apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
quase contínua. Sugere pertencer a círculo que envolvesse a oval 
anteriormente descrita (F 200.10). Mede 0,110 m de comprimento. 

F 200.13 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,065 m de diâmetro. 

F 200.14 – Círculo. Esboço, constituído por negativos com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,065 m de 
diâmetro. 

F 200.15 – Caprino (?). Apresenta apenas a cabeça e o corpo, 
ambos de perfil, encontrando-se voltado para o lado esquerdo do 
observador. Foi gravado com levantamentos de contorno circular e oval, 
de dimensões médias, formando linhas quase contínuas, preenchendo a 
cabeça e parte do corpo. Este oferece a linha cérvico-dorsal quase recta e 
a ventral convexa. Mede 0,135 m de comprimento. 

F 200.16 – Oval. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha contínua. Mede 
0,195 m por 0,130 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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F 200.17 – Oval. Foi figurada através de picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha quase 
contínua. Mede 0,105 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 200.18 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede     
0,050 m de diâmetro. 

F 200.19 – Círculo. Esboço, formado por levantamentos de 
contorno circular, com dimensões médias. Mede 0,045 m de diâmetro. 

F 200.20 – Soliforme. Apresenta corpo oval e apenas três raios, 
de diferentes dimensões, sugerindo encontrar-se inacabado. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
constituindo linhas quase contínuas. Mede 0,230 m de diâmetro máximo. 

F 200.21 – Oval. Encontra-se figurada através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linha contínua. Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais, 

F 200.22 – Mancha. Oferece picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 200.23 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, mas formando linha descontínua. Envolve o 
círculo a seguir descrito (F 200.24) e foi sobreposta por linha (F 200.25). 
Mede 0,150 m por 0,085 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 200.24 – Círculo. Oferece levantamentos, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 
0,045 m de diâmetro. 

F 200.25 – Linha recta. Foi representada através de negativos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, mas descontínuos. 
Sobrepõe figura oval (F 200.23). Mede 0,080 m de comprimento. 

F 200.26 – Círculo. Esboço, formado por levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 200.27 – Oval. Apresenta picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 0,045 m 
por 0,035, segundo dois eixos ortogonais. 

F 200.28 – Círculo contendo cinco covinhas. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 

constituindo linha larga, profunda e contínua. Mostra, no interior, cinco 
pequeníssimas covinhas. Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 200.29 – Círculo. Possui picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda e 
contínua, embora amputada devido a fractura do suporte. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

F 200.30 – Círculo. Esboço, formado por levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

F 200.31 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma 
bitriangular e foi gravado com picotados, de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, preenchendo o interior. Pode estar associado a círculo 
(F 200.35). Encontra-se amputado, devido a fractura do suporte. Mede 
0,080 m de altura e 0,045 m de largura máxima. 

F 200.32 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

F 200.33 – Semicírculo. Está representado através de picotados 
de contorno circular ou oval, com dimensões médias e constituindo linha 
quase contínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 200.34 – Círculo contendo ponto central. Reutiliza e sobrepõe 
cabeça de equídeo (F 200.69) e foi gravado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 200.35 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, 
profunda e contínua, embora interrompida por fractura do bordo do 
suporte. Parece encontrar-se associado a antropomorfo bitriangular        
(F 200.31). Mede 0,110 m de diâmetro. 

F 200.36 – Círculo. Oferece picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,085 m de diâmetro. 

F 200.37 – Mancha. Formada por levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Sobrepõe a cabeça de equídeo   
(F 200.69). Mede 0,035 m de diâmetro. 
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◄ Rocha F 200. 
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F 200.38 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha quase 
contínua. Sobrepõe a cabeça de equídeo (F 200.69). Mede 0,070 m de 
comprimento. 

F 200.39 – Linha curva. Foi figurada através de levantamentos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Sobrepõe a cabeça de equídeo (F 200.69) e é paralela à linha 
anteriormente descrita (F 200.38). Mede 0,050 m de comprimento. 

F 200.40 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 200.41 – Círculo. Encontra-se representado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, 
profunda e contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 200.42 – Mancha. Conjunto de negativos, apresentando 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Sobrepõe os 
membros dianteiros de equídeo (F 200.69). Ocupa área medindo 0,120 m 
de comprimento e 0,030 m de largura. 

F 200.43 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 200.44 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Uma linha (F 200.46) liga esta figura a dois círculos 
concêntricos (F 200.47 e F 200.48). Mede 0,125 m por 0,100 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

 F 200.45 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,055 m 
de diâmetro. 

F 200.46 – Linha recta. Une oval (F 200.44) a dois círculos 
concêntricos (F 200.47 e F 200.48). Foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Mede 0,090 m de comprimento. 

F 200.47 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda 
e contínua. Encontra-se rodeado por círculo (F 200.48). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 
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F 200.48 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga, 
profunda e contínua. Envolve círculo (F 200.47), com ele constituindo 
dois círculos concêntricos e encontra-se ligado a oval (F 200.44), através 
de linha (F 200.46). Mede 0,170 m de diâmetro. 

F 200.49 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval e grandes 
dimensões. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

F 200.50 – Oval. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias a grandes, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,140 m por 0,095 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 200.51 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 200.52 – Mancha. Núcleo de picotados, mais ou menos 
dispersos, mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 200.53 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval e 
de grandes dimensões. Mede 0,070 m de diâmetro. 

F 200.54 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 200.55 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Ocupa área medindo 0,135 m de 
comprimento e 0,050 m de largura máxima. 

F 200.56 – Linha curva. É formada por levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes e contínuos. 
Mede 0,050 m de comprimento. 

F 200.57 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda 
e contínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 200.58 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
figurada através de levantamentos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

F 200.59 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos 
dispersos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

F 200.60 – Oval. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de pequenas a médias dimensões, constituindo linha de bordos 
irregulares, mas quase contínua. Mede 0,070 m por 0,040 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 200.61 – Trapézio. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,060 m 
de largura e 0,050 m de altura. 

F 200.62 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,030 m 
por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 200.63 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões pequenas a médias, formando linha contínua. 
Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 200.64 – Oval. Possui levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas a médias dimensões, formando linha quase contínua. 
Mede 0,025 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 200.65 – Soliforme. Trata-se de figura inacabada, dado 
apresentar corpo circular e apenas dois raios, de distintas dimensões. Foi 
gravado a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 

▲ Rocha F 200. Pormenor. 
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dimensões médias, constituindo linhas largas, profundas e contínuas. 
Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 200.66 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Encontra-se 
ligado a oval (F 200.67), através de curta linha curva (F 200.70). Mede 
0,070 m de diâmetro. 

F 200.67 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Encontra-se ligada a círculo (F 200.66), através de 
linha curva (F 200.70). Mede 0,070 m por 0,045 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 200.68 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 200.69 – Cavalo. Encontra-se voltado para o lado direito do 
observador e apresenta cabeça e corpo de perfil, enquanto ambos pares 
de membros foram figurados em perspectiva. A cabeça está levantada e 
mostra a extremidade do focinho arredondada. Sobre ela observam-se as 
orelhas. O pescoço é longo e a linha cérvico-dorsal muito ondulada, 
imprimindo à figura a sensação de movimento. A linha ventral é bem 
convexa e a cauda foi representada levantada. Os membros são lineares, 
encontrando-se ambos pares oblíquos em relação ao eixo do corpo. Tanto 
o interior da cabeça como do corpo foram preenchidos por picotados. 
Mostra negativos com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões, formando linhas quase contínuas ou preenchendo as áreas 
acima referidas. A figura mostra elevado grau de erosão ou pátina e foi 
sobreposta por círculo contendo ponto central (F 200.34). Sobre a cabeça 
reconhecem-se dois arcos de círculo paralelos (F 200.38 e F 200.39), tal 
como mancha (F 200.37). Também os membros anteriores foram 
sobrepostos por mancha (F 200.42). Mede 0,315 m de comprimento e 
0,155 m de altura máxima, na cabeça. 

F 200.70 – Linha curva. Possui levantamentos, de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, formando linha contínua. Une 
círculo (F 200.66) a oval (F 200. 67). Mede 0,030 m de comprimento. 

Comentário. Apesar do elevado número de intervenções 

iconográficas apresentado por esta rocha, a sua temática não é muito 

variada nem, tão pouco, se detectaram significativas sobreposições. 

Entre aquelas importa relevar o facto de ambas figurações 

zoomórficas completas, e de estilo estilizado dinâmico, terem sido 

sobrepostas, na área da cabeça, por círculos, bem mais tardios como 

demonstram as diferenças entre os respectivos graus de pátina. 

Os dois soliformes incompletos encontram paralelos em outras 

rochas deste mesmo arqueossítio, desconhecendo-se as motivações de tal 

comportamento. 

Importa, ainda, registar a presença, no período terminal de 

gravação, de conjunto de círculos concêntricos e de oval envolvendo 

círculo. Em ambos casos os círculos interiores são mais antigos e, 

portanto, foram integrados em novas figuras, momento em que também 

se ligaram, através de linhas, pré-existências. 

 P III P IV P VI-A P VI-B P ? total % 

antropomorfo - 1 - - - 1 1,4 

equídeo 1 - - - - 1 1,4 

caprinos 2 - - - - 2 2,9 

círculos - 1 5 18 - 24 34,3 

semicírculo - - - 1 - 1 1,4 

ovais - - 2 12 - 14 20,0 

trapézio - - - 1 - 1 1,4 

círc. cont. ponto cent. - - - 1 - 1 1,4 

círc. cont. cinco cov. - - - 1 - 1 1,4 

soliformes - 2 - - - 2 2,9 

linhas curvas - - - - 5 5 7,1 

linhas rectas - - - 2 - 2 2,9 

manchas - - - - 13 13 18,6 

covinhas - - - 2 - 2 2,9 

Total 3 4 7 38 18 70 100 

% 4,3 5,7 10,0 54,3 25,7 100  

Síntese iconográfica da rocha 200 de Fratel.  
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FRATEL 2001 
 

Suporte. Painel sub-horizontal (13º), oferecendo forma 

rectangular, definido por fracturas e apresentando fissuras longitudinais. 

Mede 0,300 m de comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo. 
F 2001.1 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados com 

picotados, mostrando contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, formando linhas parcialmente largas e contínuas. O círculo 
exterior e o interior medem, respectivamente, 0,130 m e 0,060 m de 
diâmetro. 

F 2001.2 – Círculo. Esboço, gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,035 m de diâmetro. 

F 2001.3 – Linha curva. Oferece negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes e descontínuos. Mede 0,080 m 
de comprimento. 

F 2001.4 – Mancha. Grupo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

 
 
 

 
  

FRATEL 2002 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (8º), com contorno 

trapezoidal, definida por fracturas e atravessada por diversas fissuras 

longitudinais. Mede 0,290 m de comprimento e 0,210 m de largura. 

Catálogo. 
F 2002.1 - Círculo contendo ponto central. Foi representado a 

partir de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 2002.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 2002.3 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,100 m de diâmetro. 
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FRATEL 200A 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com forma trapezoidal, 

delimitada por fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 

0,370 m de comprimento e 0,260 m de largura máxima, zona mesial. 

Catálogo. 
F 200A.1 – Círculo. Foi gravado com negativos, de contorno 

circular ou oval e de pequenas dimensões, constituindo linha contínua, 
mas de largura e profundidade variáveis. Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 200A.2 – Mancha. Possui picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Mede 0,055 m de 
diâmetro. 

F 200A.3 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

 
 
 
 

 
  

FRATEL 203 
 

Suporte. Grande laje sub-horizontal (6º), com contorno 

rectangular, situada ao nível do solo, delimitada por fracturas e 

interceptada por fissuras profundas. Mede 4,025 m de comprimento e 

0,700 m de largura máxima. 

Catálogo. 
F 203.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, profunda e 
contínua. Mede 0,085 m por 0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.2 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões. Sobrepõe círculo (F 203.5). Mede 0,015 m de diâmetro e 
0,008 m de profundidade. 

F 203.3 – Círculo. Trata-se de esboço, representado através de 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 203.4 – Semicírculo. Esboço, elaborado com levantamentos de 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 203.5 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, formando linha descontínua. Foi 
sobreposto por covinha (F 203.2). Mede 0,055 m de diâmetro. 

F 203.6 – Mancha. Oferece perímetro com forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, com médias 
dimensões e grande densidade. Mede 0,195 m por 0,150 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 203.7 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 203.8 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
figurada através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 
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F 203.9 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua. Mede 
0,050 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.10 – Barra. Foi gravada com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede     
0,020 m de comprimento. 

F 203.11 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 203.12 – Antropomorfo. Figuração esquemática, mostra corpo 
linear, disposto verticalmente e dois pares de membros, igualmente 
lineares, colocados perpendicularmente àquele. A cabeça, encontra-se na 
continuação do corpo, sendo, apenas, algo mais larga. Os membros 
superiores estão ligeiramente flectidos. Foi gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas. Encontra-se sobreposto por ferradura       
(F 203. 16). Mede 0,255 m de altura e 0,150 m de largura máxima, nos 
membros inferiores. 

F 203. 13 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

F 203. 14 – Antropomorfo. Representação esquemática, provida 
de corpo linear, disposto verticalmente, com dois pares de membros 
também lineares, perpendiculares àquele. Os membros superiores estão 
algo flectidos e a cabeça exibe armação com duas hastes verticais. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas nem sempre contínuas, nem muito profundas. 
Mede 0,160 m de altura e 0,070 m de largura máxima, nos membros 
superiores. 

F 203. 15 – Semicírculo. Esboço, realizado com picotados de 
contorno oval e de grandes dimensões. Mede 0,065 m de diâmetro. 

F 203.16 – Ferradura. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua. 
Sobrepõe figura antropomórfica (F 203.12) e círculo (F 203. 18). Mede 
0,085 m de altura. 

F 203. 17 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 203.18 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Foi sobreposto por ferradura (F 203.16). Mede 0,065 m de 
diâmetro. 

F 203.19 – Machado. Figuração com longo cabo, arqueado na 
extremidade proximal e provido de lâmina sub-rectângular, algo oblíqua 
em relação ao cabo. Sugere encabamento directo. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias, 
formando linhas contínuas. Mede 0,080 m de comprimento. 

F 203.20 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 203. 21 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,105 m de diâmetro. 

F 203.22 – Linha recta. Esboço, formado por negativos com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,060 m 
de comprimento. 

F 203.23 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 203. 24 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 203. 25 – Linha recta. Mostra negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

F 203.26 – Semicírculo. Foi figurado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha 
contínua, embora de largura e profundidade irregulares. Mede 0,085 m de 
diâmetro. 

F 203.27- Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 203. 28 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
figurada a partir de negativos com contorno circular ou oval, de grandes 
dimensões. Mede 0,010 m por 0,005 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 
  

346 



   

 
 
 
 
 
 

 

 
  

▼ 

▲

347



   

F 203.29 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
mostra negativos com contorno circular ou oval, de grandes dimensões. 
Mede 0,010 m de diâmetro e 0,005 m de profundidade. 

F 203.30 – Oval. Foi representada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga 
mas algo descontínua. Mede 0,055 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

F 203.31 – Bucrânio. Trata-se de esboço, mostrando armação 
semicircular e corpo linear, elaborado com negativos de contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, mas descontínuos. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

F 203.32 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 203.33 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

F 203. 34 – Linha ondulada. Foi gravada com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, 
profunda e contínua. Mede 0,040 m de comprimento. 

F 203.35 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 203.36 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas a grandes dimensões. Mede 0,100m de diâmetro. 

F 203.37 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo de forma 
subcircular, com elemento rectilíneo ao centro. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linha contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de altura e 0,100 m de 
largura. 

F 203.38 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 203.39 – Espiral. Sinistrorsa, apresenta duas voltas. Foi gravada 
com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes, constituindo linha larga, nem sempre contínua e profunda. Mede 
0,190 m de diâmetro. 

F 203.40 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou  

oval, de pequenas a médias dimensões, formando linha algo difusa. Mede 
0,045 m de diâmetro. 

F 203.41 – Círculo. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 203.42 – Covinha. Oferece perímetro de forma semicircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões. Mede 0,012 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

F 203.43 – Barra. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de comprimento. 

F 203.44 – Oval. Foi figurada a partir de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. 
Mede 0,075 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.45 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.46 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua, 
mas irregular. Mede 0,130 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.47 – Linha recta. Possui negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

F 203.48 – Barra. Encontra-se representada a partir de negativos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de 
comprimento. 

F 203.49 – Círculo contendo ponto central. Possui picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua, embora de largura variável. Foi sobreposto por círculo             
(F 203.50). Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 203. 50 – Círculo. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. Sobrepõe 
círculo contendo covinha central (F 203.49). Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 203.51 – Linha curva. Oferece negativos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,110 m de 
comprimento. 
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F 203.52 – Oval. Foi gravada com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, embora algo 
irregular. Mede 0,075 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.53 – Trapézio. Possui negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linhas largas e contínuas. 
Envolve oval (F 203.52). Mede 0,150 m de comprimento e 0,120 m de 
altura. 

F 203.54 – Semicírculo. Foi representado a partir de negativos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,105 m de diâmetro. 

F 203.55 – Círculo. Pouco mais do que um esboço, mostra 
picotados de contorno circular ou oval, com dimensões médias a grandes, 
formando linha descontínua e irregular. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 203.56 – Círculo contendo ponto central. Foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,130 m de diâmetro. 

F 203.57 – Linha curva. Apresenta negativos, de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias e algo descontínuos. Mede  
0,065 m de comprimento. 

F 203.58 - Círculo. Encontra-se, apenas, parcialmente gravado, 
mostrando negativos com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando esboço, tal como linha larga e profunda, mas algo 
difusa. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 203.59 – Oval. Foi figurada através de picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m por 0,060 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.60 – Trapézio. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linhas descontínuas e algo 
difusas. Mede 0,070 m de comprimento e 0,050 m de altura. 

F 203.61 – Antropomorfo. Esquemático, oferece corpo de forma 
oval, com segmento central, bifurcado em um dos topos. Foi gravado 
através de negativos com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas, mas de bordos irregulares. Mede 
0,160 m de altura e 0,120 m de largura. 

F 203.62 – Círculo. Encontra-se representado através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 203.63 – Oval. Foi figurada através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. 
Encontra-se adossada a oval (F 203.68). Mede 0,125 m por 0,090 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

 F 203.64 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 203.65 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Mede 0,030 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,013 m de profundidade. 

F 203.66 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

F 203. 67 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
figurada através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Parece formar alinhamento com as duas covinhas acima 
descritas (F 203.65 e F 203.66). Mede 0,025 m por 0,015 m, segundo 
dois eixos ortogonais, e 0,013 m de profundidade. 

F 203.68 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. 
Encontra-se adossada a oval (F 203.63). Mede 0,150 m por 0,125 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.69 – Linha curva. É formada por negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,150 m de 
comprimento. 

F 203.70 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

F 203.71 – Mancha. Oferece forma subcircular e foi gravada com 
negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,090 m de diâmetro. 

F 203.72 – Linha recta. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. Mede 0,070 m de 
comprimento. 

F 203.73 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 
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F 203.74 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua. Mede 
0,060 m de diâmetro. 

F 203.75 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

F 203.76 – Círculo. Esboço, gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, com pequenas dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

F 203.77 – Ângulo. Apresenta forma recta e foi figurado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. 
Encontra-se no interior de círculo (F 203.97). Mede 0,100m de 
comprimento. 

F 203.78 – Mancha. Oferece perímetro de forma oval e foi 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões, muito densos. Mede 0,160 m por 0,120 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

F 203.79 – Colubrídeo (?). Esboço, mostrando três curvas largas. 
Encontra-se figurado a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas a médias dimensões e descontínuos. Mede 0,170 m de 
comprimento. 

F 203.80 – Oval. Pouco mais que esboçada, mostra 
levantamentos com contorno circular ou oval, de pequenas a médias 
dimensões e descontínuos. Mede 0,175 m por 0,140 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

F 203.81 – Oval. Foi gravada com picotados, de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,120 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.82 – Círculo. Esboço, formado por negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

F 203.83 – Barra. Mostra levantamentos com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de comprimento. 

F 203.84 – Dois círculos concêntricos. Conjunto em que o círculo 
interior está pouco mais que esboçado. Foram gravados com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando, no 
círculo exterior, linha contínua, larga e profunda. Medem 0,090 m e 
0,220 m de diâmetro. 

F 203.85 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
representada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

F 203.86 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e 
encontra-se gravada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias. Mede 0,020 m por 0,010 m, segundo dois eixos 
ortogonais, e 0,008 m de profundidade. 

F 203.87 – Oval. Possui negativos com contorno circular ou oval, 
de médias a grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,150 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 203.88 – Barra. Mostra levantamento, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 

F 203.89 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

F 203.90 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro. 

F 203.91 – Mancha. Grande aglomerado de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

F 203.92 – Semicírculo. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

F 203.93 – Mancha. Aglomerado de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

F 203.94 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 203.95 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

F 203.96 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 
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F 203.97 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua, embora 
de bordos irregulares. Mede 0,120 m de diâmetro. 

F 203.98 – Mancha. É constituída por negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 203.99 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 203.100 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,008 m de profundidade. 

 
 

 P IV P V P VI P ? total % 
antropomorfos 4 - - - 4 4 
colubrídeo - - 1 - 1 1 
círculos - - 16 - 16 16 
dois círculos conc. - 1 - - 1 1 
ovais - - 13 - 13 13 
trapézios - - 2 - 2 2 
barras - - - 5 5 5 
machado 1 - - - 1 1 
covinhas - - - 14 14 14 
manchas - - - 23 23 23 
semicírculos - - 6 - 6 6 
ferradura - - 1 - 1 1 
linhas rectas - - - 4 4 4 
linhas curvas - - - 3 3 3 
bucrânio 1 - - - 1 1 
linha ondulada - - 1 - 1 1 
espiral - 1 - - 1 1 
círc. cont. ponto cent. - 2 - - 2 2 
ângulo - - - 1 1 1 
Total 6 4 40 50 100 100 
% 6 4 40 50 100  

Síntese iconográfica da rocha 203 de Fratel. 
 

Comentário. Esta rocha mostra, apenas, reportório iconográfico 

correspondente aos períodos da arte do Tejo com arte esquemática. 

Todavia, são raras as gravuras que, através de paralelos diversos, 

podemos atribuir ao período III ou meridional, designadamente quatro 

antropomorfos, dois eles associados entre si, um bucrânio e a 

representação de machado encabado. Os dois antropomorfos de corpo 

rectilíneo e o bucrânio devem pertencer ao Neolítico Final, enquanto os 

antropomorfos com corpo oval podem integrar o Calcolítico. 

O período V, ou atlântico, encontra-se representado por 

iconografia característica, como o grupo de círculos concêntricos, os 

círculos com ponto central ou a espiral. 

A restante iconografia deve pertencer ao período VI ou dos 

círculos e linhas, sendo dominado pelos círculos e pelas covinhas, 

embora alguns destes motivos possam ser anteriores. Não esqueçamos, 

contudo, que o tema melhor representado é as manchas, de diferentes 

tipos e com cronologias difíceis de determinar. Pelo menos três delas, 

com perímetro de forma oval e com grande densidade de negativos, 

sugerem apagar pré-existências. 

A figuração de machado constitui exemplar raro no acervo 

iconográfico tagano. 

Importa, ainda, referir a possível máscara ou capacete de cornos, 

que exibe um dos antropomorfos esquemáticos, mas que também pode 

corresponder a hibridação, com paralelo em antropomorfo da rocha 175 

de Fratel. 

Por fim, parecem-nos interessantes as três covinhas alinhadas    

(F 203.65; F 203.66; F 203.67), conforme surgem em outros contextos de 

arte rupestre ao ar livre ou sobre monumentos megalíticos. 
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FRATEL 2031 
 

Suporte. Laje horizontal, com forma rectangular alongada, que 

se desenvolve ao nível do solo, delimitada por fracturas e atravessada por 

fissuras transversais. Mede 1,45 m de comprimento e 0,470 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 2031.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

F 2031.2 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e contínuos. Mede 0,020 m de 
comprimento. 

F 2031.3 – Círculo. Foi gravado a partir de picotados, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,050 m de diâmetro. 

F 2031.4 – Leteriforme. Parece constituir nexo, ou seja, a 
contracção das letras N e A. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, enformando linhas contínuas, largas e 
profundas. Mede 0,090 m de altura. 

F 2031.5 – Leteriforme. É formado por segmento circular e dois 
raios, dispostos em forma de V invertido. Foi representado através de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, enformando linhas quase contínuas. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

F 2031.6 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

F 2031.7 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,115 m de diâmetro. 

F 2031.8 – Linha curva. Pequeno segmento de círculo, gravado a 
partir de picotados, com contorno circular ou oval, de grandes dimensões 
e contínuos. Mede 0,055 m de comprimento. 

F 2031.9 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, e de médias a grandes dimensões. Mede   
0,050 m de diâmetro. 

F 2031.10 – Pórtico. Apresenta picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas. Foi sobreposto por oval (F 2031.11). Mede 0,070 m 
de altura e 0,095 m de largura. 

F 2031.11 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, enformando linha contínua, 
larga e profunda. Sobrepõe pórtico (F 2031.10). Mede 0,110 m por   
0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

F 2031.12 – Ângulo. Obtuso, foi gravado através de negativos, 
com contorno circular ou oval e médias dimensões, enformando linhas 
contínuas e profundas. Mede 0,110 m de comprimento total. 

F 2031.13 – Linha curva. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões e algo descontínuos. 
Mede 0,125 m de comprimento. 

F 2031.14 – Mancha. Núcleo de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,160 m de diâmetro. 

F 2031.15 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,140 m de diâmetro. 

F 2031.16 – Oval. Parcialmente em esboço, oferece picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,090 m por 
0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. Trata-se de uma das poucas superfícies do 

complexo artístico tagano onde a par de gravuras pré-históricas surgem 

leteriformes, de época histórica, embora indeterminada. 
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FRATEL 2032 
 

Suporte. Sector de rocha, horizontal e com forma rectangular, 

atravessado por fractura longitudinal e por fissuras transversais. Mede 

0,600 m de comprimento e 0,200 m de largura máxima. 

Catálogo.  
F 2032.1 – Cordiforme. Oferece levantamentos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua e 
profunda. Mede 0,035 m de altura. 

F 2032.2 – Leteriforme. Representa letra C, maiúscula, tendo sido 
gravada através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, enformando linha contínua. Mede 0,070 m de altura. 

F 2032.3 – Leteriforme. Figuração da letra O, maiúscula, obtida 
através de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias e contínuos. Mede 0,060 m de altura. 

F 2032.4 – Leteriforme. Imagem da letra R, maiúscula, elaborada 
a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e contínuos. Mede 0,090 m de altura. 

F 2032.5 – Leteriforme. Trata-se da letra U, maiúscula, embora 
semelhante a V. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões e contínuos. Mede 0,075 m de altura. 

F 2032.6 – Leteriforme. Reproduz letra G maiúscula, realizada 
através de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões  

 

médias e contínuos. Mede 0,080 m de altura. 
F 2032.7 – Leteriforme. Corresponde à letra A maiúscula, 

figurada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e contínuos. Mede 0,070 m de altura. 

Comentário. A penúltima letra deve encontrar-se mal gravada e 

querer figurar J, podendo, assim, ler-se coruja. 

Aquela palavra pode constituir patronímico, embora muito raro, 

ou alcunha. Regista-se um João Corujo, em Gil Vicente (Vasconcellos, 

1928, pp. 221, 634). A mesma palavra constitui, ainda, alguns 

microtopónimos, situados principalmente no Norte de Portugal. 

 

 
 

 

◄ Rocha F 2032.
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FRATEL 210 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (6º), possuindo contorno de 

forma trapezoidal, definida por fracturas e mostrando fissuras 

longitudinais. Mede 0,325 m de comprimento e 0,220 m de largura, em 

uma das extremidades. 

Catálogo.  
F 210.1 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,200 m de diâmetro. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATEL 211A 
 

Suporte. Rocha horizontal (2º), com contorno paralelogramico, 

delimitada por fracturas profundas e mostrando fissuras longitudinais. 

Mede 0,600 m de comprimento e 0,300 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
F 211A.1 – Cervídeo. Figuração de corça, voltada para o lado 

esquerdo do observador e oblíqua em relação à linha de terra. A cabeça e 
o corpo foram figurados de perfil, tem as orelhas em perspectiva, tal 
como ambos pares de membros. A cabeça, com a extremidade do focinho 
recta, assenta em pescoço longo e levantado. O corpo é ovalado com a  
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linha cérvico-dorsal ondulada e a ventral ligeiramente convexa. Os 
membros, lineares, são oblíquos em relação ao corpo. No interior deste 
apresenta forma ovalada, talvez na tradição dos reticulados que se 
observam em animais de estilo subnaturalista. A cauda é muito curta. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas largas, profundas e contínuas, tal como 
preenchendo a cabeça. Mede 0,220 m de comprimento e 0,165 m de 
altura máxima, na cabeça. 

F 211A.2 – Triângulo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Situa-se sob a cabeça do caprino 
anteriormente descrito (F 211A.1). Mede 0,025 m de altura e 0,020 m de 
largura 

F 211A.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede   
0,100 m de diâmetro. 

F 211A.4 – Círculo. Esboço gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

F 211A.5 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

F 211A.6 – Círculo. Foi figurado através de negativos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, constituindo 
linha algo descontínua. Mede 0,120 m de diâmetro. 

Comentário. A representação zoomórfica é o registo 

iconográfico desta superfície com maior grau de desgaste ou pátina, pela 

que a consideramos mais antiga que os dois círculos, permitindo o seu 

estilo integrá-la no período estilizado estático. 

Importa pôr em relevo a existência de pequeno triângulo, gravado 

frente ao cervídeo, aspecto que também detectámos em outras rochas do 

Vale do Tejo e, nomeadamente, de Fratel. 

 
  
 

 
  ▲ Rocha F 21A. 
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FRATEL 211B 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), com contorno 

trapezoidal, delimitada por fracturas. Mede 0,400 m de comprimento e 

0,325 m de largura. 

Catálogo. 
F 211B.1 – Caprino. Representação subnaturalista, voltada para o 

lado esquerdo do observador, mostrando corpo de perfil, enquanto a 
armação e os membros dianteiros foram figurados em perspectiva. O 
corpo oferece forma ovalada, alongada, com a linha cérvico-dorsal quase 
plana e a ventral convexa. Na metade posterior observa-se a denominada 
linha da vida, continuada em esboço até à zona do pescoço. A cabeça, 
assenta em pescoço curto, mostra contorno triangular e longa armação, 
encurvada para trás. Os dois membros dianteiros, parcialmente 
amputados, devido a fractura do suporte, são paralelos e oblíquos ao eixo 
do corpo, simulando movimento. Foi representado apenas um dos 
membros posteriores, sendo vertical ao corpo. No interior deste 
detectaram-se ainda picotados dispersos. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo 
linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,340 m de comprimento e 
0,135 m de altura, na cabeça. 

F 211B.2 – Mancha. Constituída por picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,110 m de diâmetro. 

 

FRATEL 214 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno rectangular, 

situada ao nível do solo e delimitada por fracturas. Mede 0,500 m de 

comprimento e 0,350 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
F 214.1 – Mancha. Denso conjunto de picotados, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias a grandes, talvez produzidos com 
artefacto metálico, dispostos de forma oval. Mede 0,270 m por 0,200 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. È possível que esta imagem sobreponha e anule 

outra pré-existente. 
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► Rocha F 214. 
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FRATEL 215 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, delimitada por fracturas, 

muito erodida e de cor vermelha. Mede 0,260 m de comprimento e 0,130 

m de largura. 

Catálogo. 
F 215.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede  
0,105 m de diâmetro. 

F 215.2 – Antropomorfo. Esquemático, foi figurado de pé, 
apresentando cabeça circular, corpo triangular alongado e os braços 
abertos à altura dos ombros. As pernas estão abertas, em forma de V 
invertido. Foi gravado a partir de negativos, com contorno circular ou 
oval e de pequenas a médias dimensões, constituindo linhas e manchas 
contínuas. Os negativos apresentam coloração negra, talvez devido à 
deposição de manganês. A extremidade do braço esquerdo toca fractura 
do suporte. Mede 0,140 m de altura e 0,100 m de largura máxima, nos 
braços. 

F 215.3 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e pequenas a médias dimensões. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

 
 

 

 
  ▲ Rocha F 215. 
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FRATEL 216 
 

Suporte. Situa-se em encosta da margem direita da foz da ribeira 

dos Ulmeiros. Trata-se de superfície vertical, com forma trapezoidal, 

atravessada por fissuras transversais. A zona epigrafada ocupa área com 

1,150 m de comprimento e cerca de 0,200 m de largura. 

Catálogo. 
F 216.1 – Leteriforme. Corresponde à contracção das letras 

maiúsculas T e A, gravadas a partir de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas contínuas, largas e 
profundas. Mede 0,100 m de altura. 

F 216.2 – Letra. Corresponde a G, maiúscula, figurada a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,095 m de altura. 

F 216.3 – Letra. Representação da letra V, embora com valor 
fonético de U. Apresenta negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linhas contínuas, largas e profundas. 
Mede 0,125 m de altura. 

F 216.4 – Letra. Figuração de S, cursiva, executada a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de médias dimensões, 
constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de altura. 

F 216.5 – Letra. Oferece forma circular, correspondendo à letra O 
maiúscula. Foi gravada a partir de picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

F 216.6 – Letra. Imagem da letra C maiúscula, quase circular e 
ligada à letra seguinte (F 216.7). Foi gravada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,110 m de altura. 

F 216.7 – Letra. Oferece a forma da letra V maiúscula, mas com 
valor fonético de U. Oferece levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Mede 0,105 m de altura. 

F 216.8 – Letra. Representação da letra S maiúscula, embora com 
aspecto cursivo. Possui negativos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,090 m de altura. 

F 216.9 – Leteriforme. Trata-se de punctum distinguentes, com 
perímetro de forma subcircular e elaborado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,020 m de 
diâmetro. 

F 216.10 – Leteriforme. Figuração da letra F maiúscula, de 
aspecto cursivo, seguida de ponto. Foi realizada através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,125 m de altura. 
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Comentário. Reconhece-se, de imediato, inscrição latina, 

constituída por dez letras maiúsculas, embora a segunda e a terceira se 

encontrem contraídas, por um ponto separador e por ponto indicando 

abreviatura através de inicial. As letras são capitais, embora a forma dos 

dois S e do F seja cursiva. A letra de menores dimensões, o O, mede 

0,080 m de diâmetro e a maior, um dos V e do F, alcançam 0,125 m de 

altura. Aquela última encontra-se muito inclinada para o lado direito do 

observador, tal como acontece com os dois S. 

A sua transcrição é: TAGVSOCVS·F. que restituímos Tagusocus 

flumen. 

Conhece-se a divindade pré-romana Quangeius na vizinha área 

de Nisa (Salavessa) onde, em ara votiva, foi associada ao epíteto Tangus 

ou Taungus (Encarnação, 1984, p. 699; Garcia, 1985). Ela seria comum 

tanto aos Igaeditani como aos Ammaienses (Alarcão, 1990, p. 150), 

sendo o seu epíteto semelhante a Tagusocus. 

Aquela forma, e designadamente o sufixo ocus, recorda a 

formação de adjectivos, a partir de teónimos, conforme acontece no 

celtibérico (Cólera, 1998, p. 85), embora pouco se conheça da influência 

deste na região em apreço. 

Jorge de Alarcão (1990) refere, a propósito de divindades da 

Beira, a presença de Arentius Ocelaecus, que seria padroeiro de Ocelum 

e, portanto, mostrando epíteto típico dos deuses tutelares de um lugar. O 

mesmo fenómeno poderá ter ocorrido com Banda Isibraiegus. 

 Tagusocus ou Tagusogus será, pois, divindade indígena 

masculina, aquática e ctónica, conotada com o Tejo, tal como Souconna 

está ligada ao rio Saône, Sequana, das Fontes Sequanae, ao Sena, 

Matrona ao Marne, Boann ao Boyne, Sabrina ao Severn, Verbeia ao 

Wharfe ou Tameobrigus ao Tâmega. 

Esta inscrição, bem nossa conhecida aquando dos trabalhos 

desenvolvidos nos inícios dos anos setenta em Fratel, foi referida e 

publicada, com divergências em relação ao nosso decalque (Henriques e 

Caninas, 1980; Henriques, Caninas e Henriques, 1982). Recentemente 

José d’Encarnação (2009) ali leu “Tejo. Ocus fez” e atribuiu-a aos 

primórdios do século III, baseado em critérios paleográficos, que 

reconhece falíveis. Todavia, não podemos deixar de indicar importantes 

paralelismos entre o desenho das letras da inscrição tagana e os das de 

Lamas de Moledo (Castro Daire) e de Cabeço das Fráguas (Sabugal), 

também rupestres e ditas lusitânicas, com cronologia dos primeiros 

tempos da Romanização (Untermann, 1997, pp. 751, 756). 

 

 

▼ Rocha F 216. 
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Síntese iconográfica das rochas de Fratel. 
 

  

 1 12 15 18 18C 4 42 44C 6 7 7A 71 8 8A 9A 9C 11 11A 112 13 13A 15 171 19 22 24 26 27A 291 292 32 32 32A 33 34 36 
antrop. semi-naturalistas - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
antrop. esquemáticos 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - 1 1 - - - 2 - - - - - - - 
idoliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 
vultos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 
podomorfos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  - - - - - - - - - - - 
javalis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
veados - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - 3 - - - - - - - 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cabras montês - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 
corços - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
camurças - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cavalos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
lobos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cães - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raposas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
gatos bravos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
colubrídeos - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
viperídeos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esturjões - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
peixes indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos fantásticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos indeterminados - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
bucrânios - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
pectiformes - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
báculos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
lanças / dardos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
arcos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
machados / enxós - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
alabardas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
punhais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
escutiformes - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
foices - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
esteliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
artefactos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
soliformes - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
linhas rectas - - - - 1 - - - - 2 1 - 4 - - 1 1 - - - - - - 1 7 - - - - - 1 1 - - - 1 
linhas curvas - 3 - 2 - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 3 2 - - - - - - - - 1 - 
linhas ond. / serpentif. - 3 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 
linhas quebradas - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ziguezagues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fusiformes / unhadas - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
barras - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 
ângulos - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 
pórticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 
cruciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
flechas duplas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
triângulos - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
quadrados - 2 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
rectângulos - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
trapézios - - - - - - - - - - 1 -  - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - 
círculos - 2 - - - 1 1 2 - 3 1 2 3 - 2 4 1 - 1 - - 1 - 1 6 3 - - 2 3 2 2 - 2 3 1 
dois círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 
cinco círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ diâmetro cruz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
circ. c/ cinco covinhas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
discos - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - 
semicírculos - 1 - - - - - - - - - - 2 - 1 - 2 - - - - - - - 3 1 - - - - - - - - - - 
dois semicírc. conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ovais - 1 - - 3 - - - - 1 1 1 4 - 2 1 2 1 - - 1 - 1 - 1 10 - 2 - - - - - - - - 
duas ovais concêntricas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
espirais c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
meandros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cordiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
interrogação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
covinhas - 5 - - - - 1 - - 5 2 2 2 - - - 1 - - - - - 1 2 5 4 - 1 - 2 - - - - 1 1 
ferraduras - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
leteriformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raspagens - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
manchas 1 - - 2 3 1 2 - 2 2 3 2 8 2 - 3 3 1 1 - 3 3 3 2 5 13 - 1 2 3 1 1 1 2 2 2 
Total 2 20 1 4 8 3 8 2 3 16 12 12 34 2 7 12 18 2 2 1 7 6 6 8 45 42 4 5 11 10 4 4 2 4 8 6 
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 37 39 39A 39B 39C 39D 39E 40 40A 41 42 43 43A 43B 45 451 452 453 46 471 482 49 491 491B 491C 50 51 52 52A 54 55 551 552 56 56E 
antrop. semi-naturalistas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
antrop. esquemáticos - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - 1 1 - 
idoliformes 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
vultos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
podomorfos 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 
javalis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
veados - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 10 - 1 - - - 1 - - - - - - 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cabras montês 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 
corços - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
camurças - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cavalos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lobos - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cães - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
raposas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
gatos bravos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
colubrídeos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
viperídeos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esturjões - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
peixes indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos fantásticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
bucrânios - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pectiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
báculos - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lanças / dardos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
arcos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
machados / enxós - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
alabardas - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
punhais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
escutiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
foices - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esteliformes - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 
artefactos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
soliformes - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
linhas rectas 1 2 2 1 4 2 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 1 2 1 - 1 - - 1 1 - - 6 - 
linhas curvas - 4 - 2 1 1 2 1 - - - 2 - - - 1 - - - 1 - - 7 - - - - - - 1 - - - 6 - 
linhas ond. / serpentif. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - 
linhas quebradas - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 
ziguezagues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fusiformes / unhadas - - - 6 - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
barras - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
ângulos - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
pórticos - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cruciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
flechas duplas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
triângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 1 - - 1 - 
quadrados - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
rectângulos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
trapézios - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 
círculos 2 4 2 1 2 2 6 1 - - - 5 3 1 - 4 - - 2 - 5 2 4 3 - - - 3 - - 5 1 1 18 - 
dois círculos conc. - 1 2 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - 1 - 
dois círc. c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
cinco círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
círculo c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ diâmetro cruz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
círc. c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
circ. c/ cinco covinhas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
discos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
semicírculos 1 - - - 1 2 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 4 - - 3 - 
dois semicírc. conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ovais 1 5 3 2 1 5 1 1 - 1 - 13 - - - 1 - 1 3 - 2 2 - - - 1 - 1 - 1 - - - 10 1 
duas ovais concêntricas 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
espirais 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 - 
espirais c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
meandros - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
cordiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
interrogação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
covinhas 1 2 1 - 1 1 1 - - - - 2 - 1 1 - 2 - 3 - 1 5 - - - - - - - - 8 - - - - 
ferraduras - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
dois arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
leteriformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raspagens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
manchas 6 7 1 2 3 4 4 1 - - 3 7 - - 5 1 2 1 9 - 6 1 8 1 1 1 3 3 2 4 12 1 - 13 - 
Total 17 31 12 18 14 20 18 4 1 2 5 36 3 3 8 12 9 7 25 2 15 14 37 6 7 2 5 9 5 7 42 2 2 72 1 
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 57 61 64 66 66A 68 701 71 72 723 724 75B 77B 78 79 81 811 82 83 831 832 84 85 85A 86 89 90 902 911 92 94 95 95B 96A 961 101 
antrop. semi-naturalistas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1    
antrop. esquemáticos - - - 1 - - - - 7 - 1 - - - - - - - - 1 - 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - 
idoliformes - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
vultos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
podomorfos - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 
javalis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
veados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cabras montês - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 3 - - - - 1 
corços - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
camurças - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cavalos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lobos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 
cães - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
raposas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
gatos bravos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
colubrídeos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 
viperídeos - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esturjões - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
peixes indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos fantásticos - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
bucrânios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
pectiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 
báculos - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lanças / dardos - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
arcos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
machados / enxós - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
alabardas - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
punhais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
escutiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
foices - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esteliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
artefactos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
soliformes - - - - - - - - - - - - 1 3 - 1 - - 2 - 1 - 1 - - - 2 - - - 1 - - - - - 
linhas rectas - 2 - 5 - 1 - - 2 1 1 - 2 - - 2 - 2 1 - - 1 1 - - 1 1 1 - - 3 1 - - - - 
linhas curvas - - - 1 - - - - 2 - 1 - 2 1 - - - 2 2 - - - - 1 1 - 1 1 - - 1 1 - - - - 
linhas ond. / serpentif. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
linhas quebradas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ziguezagues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
fusiformes / unhadas - - - - - - - - - - 12 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
barras - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 3 - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 
ângulos - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
pórticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cruciformes - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
flechas duplas - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
triângulos - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 
quadrados - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
rectângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
trapézios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculos 1 1 - 7 - 2 2 - 2 - 1 1 - - 1 2 - 4 7 - - 1 9 2 - - - - - - - 2 - - - - 
dois círculos conc. - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três círculos conc. - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cinco círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ covinha central - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ diâmetro cruz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ meandro - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
circ. c/ cinco covinhas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
discos - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1  - - - 5 - - - - - - - - - - - - - 
semicírculos - - - 1 - 1 - - 2 - - - - 1 - 2 - 2 1 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - 
dois semicírc. conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ovais - - - 5 - 7 - - 2 - - - - 1 1 1 - 2 5 - - - 5 6 1 1 1 - - - 1 - - - - - 
duas ovais concêntricas - - - - -  - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
meandros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cordiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
interrogação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 
covinhas - - - 7 - 1 4 - - 1 5 - 2 1 - 1 - 3 2 - - - 1 - - - - - - - - 3 - - - - 
ferraduras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois arciformes - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 
leteriformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raspagens - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
manchas 1 6 1 9 - 3 - 3 1 1 1 - 2 4 - 6 - 7 8 2 - 1 15 3 1 - 5 2 1 - 5 1 1 1 - 1 
Total 2 9 1 40 1 21 6 4 22 6 31 1 9 12 3 19 1 24 37 4 1 6 43 14 6 2 12 6 2 1 20 9 2 2 1 2 
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 1011A 102 102A 103 1041 106 107 111 1111 112 1121 1122 1125 113 1131 1132 1133A 1133C 1134 1135 114 116 117 120 121 122 1222 1224 1225 1226 
antrop. semi-naturalistas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
antrop. esquemáticos - - - - - - - - - - - 1 - - - - 7 - - 1 - - - - 1 - - - 1 - 
idoliformes - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 
vultos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
podomorfos - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 - - 
javalis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
veados - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
auroques - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cabras montês - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 
corços - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
camurças - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cavalos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lobos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cães - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raposas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
gatos bravos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
colubrídeos - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - - 
viperídeos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esturjões - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
peixes indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos fantásticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
bucrânios - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - 
pectiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
báculos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
lanças / dardos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
arcos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
machados / enxós - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
alabardas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
punhais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
escutiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
foices - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esteliformes - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 
artefactos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
soliformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 
linhas rectas - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - 2 1 - - 1 - 2 2 - - 1 - - - 
linhas curvas - 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - 3 - - - - 1 - - - - - - - - 
linhas ond. / serpentif. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
linhas quebradas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ziguezagues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fusiformes / unhadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
barras - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 
ângulos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - 
pórticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cruciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
flechas duplas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
triângulos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
quadrados - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - 
rectângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
trapézios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
círculos - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 7 1 4 1 - 2 2 - 1 2 4 - - - 
dois círculos conc. - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 
dois círc. c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cinco círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ diâmetro cruz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
circ. c/ cinco covinhas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
discos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
semicírculos - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 1 1 - - - 
dois semicírc. conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 
ovais - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - 4 1 2 - - - - - 1 - 4 - - - 
duas ovais concêntricas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais - - - - - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - 1 1 - 1 - - 1 - - - 
espirais c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
meandros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cordiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
interrogação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
covinhas - - - - - - - - - - - - 1 - - - 15 - 1 - - - - - 1 - 6 - - - 
ferraduras - - - - - - - - - - - - - - 7 - 1 - - - - - - - - - - - - - 
dois arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
leteriformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raspagens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
manchas 1 - 1 - 1 - 3 2 1 1 - - 1 1 2 - 3 2 2 1 1 - 3 - 2 - 2 1 1 2 
Total 1 4 2 1 3 4 8 4 2 2 1 3 6 2 11 2 53 7 13 4 3 5 9 3 8 4 27 2 2 3 
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 126A 127 128 129 129A 129B 1291 1291D 129E 130 131A 131B 132 133A 133C 134 135 1351 136 1361 137 139 140 141 145 146 147 150A 150B 151 
antrop. semi-naturalistas 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - - 
antrop. esquemáticos - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
idoliformes - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
vultos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
podomorfos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
javalis - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
veados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cabras montês - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
corços - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
camurças - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cavalos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lobos - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cães - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
raposas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
gatos bravos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
colubrídeos - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
viperídeos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esturjões - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
peixes indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos fantásticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
bucrânios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pectiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
báculos - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lanças / dardos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
arcos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
machados / enxós - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
alabardas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
punhais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
escutiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
foices - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esteliformes - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
artefactos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
soliformes 1 - - - 1 - - 1 - - - - 4 - 2 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 
linhas rectas - - - 8 - 1 - - - - 1 - - 2 - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - 
linhas curvas - 1 - - - - - - - 1 3 - - - - 1 - - 2 1 - - 1 - - - - 3 - - 
linhas ond. / serpentif. - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
linhas quebradas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ziguezagues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fusiformes / unhadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
barras - - 1 3 - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pórticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cruciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
flechas duplas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
triângulos - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
quadrados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
rectângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
trapézios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculos - - - 7 - - - 1 - - - 1 1 - - 3 2 - - - 1 1 1 - - 1 1 - - 4 
dois círculos conc. - - - 2 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três círculos conc. - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cinco círculos conc. - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ diâmetro cruz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
circ. c/ cinco covinhas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
discos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
semicírculos - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois semicírc. conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ovais - 3 - 9 - 3 - 1 1 - 1 - 2 - - 2 - - 2 - - - - - 1 - - - - - 
duas ovais concêntricas - - - 1 - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - 
espirais - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais c/ meandro - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
meandros - - - 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
cordiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 
interrogação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
covinhas - - - 5 - - - - - - 2 - 3 - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - 
ferraduras - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
leteriformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raspagens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
manchas 1 6 1 19 1 - 1 - 2 1 2 - 1 1 - 1 2 - 2 1 2 2 3 1 2 1 - - 1 4 
Total 3 11 3 75 2 6 2 3 3 3 11 8 13 4 2 9 5 1 6 2 5 5 7 3 6 2 2 8 2 8 
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 153 154 155 1551A 156 162A 162C 163 164 165 166 167 169 170 174 175 176 177 179 181 182 183 185 187 188 189 190 1921 1922 195 
antrop. semi-naturalistas - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 
antrop. esquemáticos - - 15 - - - - - - - 1 - - - - 5 - - - - - - - - - 1 - 2 - - 
idoliformes 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
vultos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
podomorfos - - 3 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
javalis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
veados - - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cabras montês - - 3 - - - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - - - - - - - - 
corços - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
camurças - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cavalos - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lobos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cães - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 
raposas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
gatos bravos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
colubrídeos - - 2 - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 1 - - - - - - 
viperídeos - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
esturjões - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
peixes indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos fantásticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
zoomorfos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
bucrânios - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pectiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
báculos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lanças / dardos 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
arcos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
machados / enxós 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 
alabardas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
punhais 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
escutiformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
foices - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
esteliformes - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
artefactos indeterminados - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
soliformes - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
linhas rectas 3 - 16 - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 
linhas curvas 3 - 9 - - - - - 1 - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - 
linhas ond. / serpentif. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
linhas quebradas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ziguezagues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fusiformes / unhadas  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 
barras 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ângulos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
pórticos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cruciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
flechas duplas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
triângulos 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
quadrados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
rectângulos - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
trapézios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculos 3 2 14 - 1 - - 2 1 3 - 1 1 - - 5 - - - - 2 1 - - 1 1 2 1 - - 
dois círculos conc. - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ ponto central - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois círc. c/ covinha central - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
três círculos conc. - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cinco círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ ponto central - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círculo c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ diâmetro cruz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
circ. c/ cinco covinhas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
discos - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
semicírculos 1 - 4 - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 
dois semicírc. conc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ovais 2 2 14 - - 1 - - - 2 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 
duas ovais concêntricas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
espirais - - 14 - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 
espirais c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
meandros - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
cordiformes - - 2 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
interrogação - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
covinhas 1 - 11 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ferraduras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
dois arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
três arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
leteriformes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
raspagens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 
manchas 4 2 32 2 1 1 2 1 2 1 1 - 1 2 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 3 1 1 2 3 
Total 23 6 175 2 2 4 3 3 4 10 3 1 3 3 3 36 1 2 2 2 4 3 2 2 1 6 6 4 7 4 
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 196 197 198 200 2001 2002 200A 203 2031 2032 210 211A 211B 214 215 216 total 
antrop. semi-naturalistas - - - - - - - - - - - - - - - - 9 
antrop. esquemáticos 1 - - 1 - - - 4 - - - - - - 1 - 80 
idoliformes - - - - - - - - - - - - - - - - 12 
vultos - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
podomorfos - - - - - - - - - - - - - - - - 17 
javalis - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
veados - - - - - - - - - - - 1 - - - - 38 
auroques - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
cabras montês - - - 2 - - - - - - - - 1 - - - 27 
corços - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
camurças - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
cavalos - - - 1 - - - - - - - - - - - - 3 
lobos - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
cães - - - - - - - - - - - - - - - - 9 
raposas - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
gatos bravos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
colubrídeos - - - - - - - 1 - - - - - - - - 18 
viperídeos - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
esturjões - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
peixes indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
zoomorfos fantásticos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
zoomorfos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
bucrânios - - - - - - - 1 - - - - - - - - 14 
pectiformes - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
báculos - - - - - - - - - - - - - - - - 6 
lanças / dardos - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
arcos - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
machados / enxós - - - - - - - 1 - - - - - - - - 5 
alabardas - - - - - - - - - - - - - - - - 4 
punhais - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
escutiformes - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
foices - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
esteliformes - 1 - - - - - - - - - - - - - - 10 
artefactos indeterminados - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
soliformes - - - 2 - - - - - - - - - - - - 35 
linhas rectas - - 1 2 - - - 4 1 - - - - - - - 136 
linhas curvas - - - 5 1 - - 3 2 - - - - - - - 114 
linhas ond. / serpentif. - - - - - - - 1 - - - - - - - - 20 
linhas quebradas - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
ziguezagues - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
fusiformes / unhadas - - - - - - - - - - - - - - - - 31 
barras - - - - - - - 5 - - - - - - - - 37 
ângulos - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 12 
pórticos - - - - - - - - 1 - - - - - - - 4 
cruciformes - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
flechas duplas - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
triângulos - - - - - - - - - - - 1 - - - - 19 
quadrados - - - - - - - - - - - - - - - - 11 
rectângulos - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
trapézios - - - 1 - - - 2 - - - - - - - - 16 
círculos - 2 - 24 1 - 1 16 2 - - 2 - - - - 311 
dois círculos conc. - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 24 
dois círc. c/ ponto central - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
dois círc. c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
três círculos conc. - - 1 - - - - - - - - - - - - - 6 
cinco círculos conc. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
círculo c/ ponto central - - - 1 - 1 - 2 - - - - - - - - 12 
círculo c/ covinha central - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
círc. c/ diâmetro cruz. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
círc. c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
circ. c/ cinco covinhas - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 
discos - - - - - - - - - - - - - - - - 17 
semicírculos 1 - - 1 - - - 6 - - - - - - - - 63 
dois semicírc. conc. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
ovais - - - 14 - - - 13 2 - - - - - - - 221 
duas ovais concêntricas - - - - - - - - - - - - - - - - 7 
espirais - - - - - - - 1 - - - - - - - - 41 
espirais c/ meandro - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
meandros - - - - - - - - - - - - - - - - 7 
cordiformes - - - - - - - - - 1 - - - - - - 6 
interrogação - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
círc. geminados - - - - - - - - - - - - - - - - 6 
covinhas - - - 2 - - - 14 - - - - - - - - 162 
ferraduras - - - - - - - 1 - - - - - - - - 14 
dois arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
três arciformes - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
leteriformes - - - - - - - - 2 6 - - - - - 10 22 
inscrições - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
raspagens 3 - - - - - - - - - - - - - - - 7 
manchas 4 2 - 13 1 2 2 23 5 - 1 2 1 1 2 - 505 
Total 9 5 2 70 4 3 3 100 16 7 1 6 2 1 3 10 2184 
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Círculos das rochas de Fratel (Σ m309 = 0,076m). 

Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø 
F 12.6 0,055  F 292.4 0,050  F 451.1 0,080  F 56.39 0,050  F 83.28 0,050  F 122.1 0,050 

F 12.13 0,060  F 32.1 0,080  F 451.2 0,120  F 56.44 0,040  F 83.31 0,085  F 122.3 0,035 

F 4.1 0,100  F 32.2 0,050  F 451.6 0,090  F 56.51 0,110  F 83.33 0,050  F1222.1 0,035 

F 42.4 0,100  F 33.1 0,120  F 451.7 0,100  F 56.52 0,050  F 84.2 0,110  F1222.16 0,045 

F 44C.1 0,080  F 33.2 0,035  F 46.9 0,035  F 56.53 0,050  F 85.1 0,075  F1222.19 0,070 

F 44C.2 0,085  F 34. 1 0,050  F 46.10 0,090  F 56.55 0,160  F 85.3 0,070  F1222.21 0,050 

F 7.1 0,400  F 34.4 0,070  F 482.3 0,040  F 56.58 0,080  F 85.19 0,040  F 129.13 0,075 

F 7.8 0,090  F 34. 7 0,025  F 482.4 0,100  F 56.63 0,040  F 85.26 0,110  F 129.20 0,050 

F 7.11 0,090  F36. 3 0,070  F 482.6 0,040  F 56.69 0,050  F 85.31 0,105  F 129.21 0,055 

F 7A.2 0,075  F 37. 11 0,050  F 482.9 0,060  F 56.70 0,070  F 85.33 0,120  F 129.43 0,055 

F 71.6 0,070  F37. 20 0,060  F 482.12 0,110  F 57.1 0,100  F 85.36 0,045  F 129.55 0,045 

F 71.11 0,120  F 39.9 0,060  F 49.3 0,100  F 61.6 0,035  F 85.37 0,040  F 129.59 0,020 

F 8.1 0,025  F 39.14 0,070  F 49.6 0,030  F 66.6 0,080  F 85.39 0,060  F 129.65 0,055 

F 8.13 0,090  F 39.27 0,110  F 491.1 0,300  F 66.12 0,075  F 85A.3 0,050  F1291D.1 0,120 

F 8.33 0,020  F 39.28 0,050  F 491.17 0,012  F 66.14 0,115  F 85A.8 0,045  F 131B.7 0,050 

F 9A.1 0,095  F 39A.4 0,110  F 491.19 0,020  F 66.15 0,090  F95.1 0,050  F 132.11 0,090 

F 9A.4 0,040  F 39A.6 0,115  F 491.25 0,050  F 66.34 0,075  F 95.4 0,030  F 134.3 0,050 

F 9C.2 0,050  F 39B.17 0,150  F 491B.2 0,070  F 66.35 0,050  F1122.2 0,030  F 134.4 0,080 

F 9C.4 0,055  F 39C.10 0,040  F 491B.3 0,050  F 66.36 0,100  F1131.10 0,020  F134.8 0,050 

F 9C.8 0,030  F 39C.12 0,035  F 491B.5 0,050  F 68.2 0,130  F1132.1 0,040  F 135.2 0,070 

F 9C.9 0,160  F 39D. 15 0,110  F 52.1 0,045  F 68.13 0,070  F1133A.1 0,050  F 135.3 0,070 

F 11.2 0,200  F 39D.17 0,075  F 52.3 0,050  F 701.4 0,060  F1133A.8 0,045  F 137.3 0,140 

F 112.1 0,140  F 39E.2 0,100  F 52.4 0,070  F 701.5 0,060  F1133A.15 0,045  F 139.2 0,045 

F 15.2 0,060  F 39E.3 0,055  F 55.6 0,070  F 72.18 0,080  F1133A.16 0,030  F 140.3 0,120 

F 19.6 0,035  F 39E.8 0,070  F 55.14 0,070  F 72.20 0,040  F1133A.17 0,080  F146.1 0,070 

F 22.5 0,080  F 39E.9 0,105  F 55.22 0,060  F 724.2 0,045  F1133A.35 0,045  F 147.1 0,040 

F 22.8 0,040  F 39E.13 0,090  F 55.29 0,060  F 75B.1 0,140  F1133A.51 0,065  F 151.1 0,220 

F 22.10 0,010  F 39E.16 0,060  F 55.36 0,190  F 79.3 0,130  F1133C.5 0,040  F 151.3 0,070 

F 22.25 0,065  F 40.3 0,120  F 551.1 0,080  F 81.10 0,040  F1134.9 0,030  F 151.5 0,130 

F 22.32 0,090  F 43.3 0,130  F 552.1 0,040  F 81.18 0,050  F1134.10 0,080  F 151.7 0,150 

F 22.39 0,060  F 43.6 0,400  F 56.3 0,040  F 82.1 0,120  F1134.12 0,035  F 153.15 0,110 

F 24.26 0,040  F 43.15 0,065  F 56.6 0,050  F 82.4 0,110  F1134.13 0,105  F 153.17 0,215 

F 24.32 0,100  F 43.29 0,150  F 56.9 0,060  F 82.16 0,130  F1135.4 0,100  F 153.19 0,040 

F 24.39 0,035  F 43.35 0,050  F 56.17 0,110  F 82.17 0,125  F 116.1 0,100  F 154.2 0,070 

F 291.3 0,050  F 43A.1 0,090  F 56.28 0,070  F 83.5 0,030  F 116. 4 0,065  F 154.3 0,060 

F 291.11 0,070  F 43A.2 0,200  F 56.29 0,070  F 83.14 0,080  F 117.2 0,045  F 155.7 0,070 

F 292.1 0,040  F 43A.3 0,115  F 56.35 0,050  F 83.20 0,080  F 117.7 0,125  F 155.23 0,020 

F 292.3 0,050  F 43B.2 0,090  F 56.38 0,060  F 83.25 0,090  F 121.2 0,050  F 155.25 0,045 
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Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø 
F 155.42 0,060  F 200.6 0,080  F 203.97 0,120 

F 155.55 0,025  F 200.8 0,070  F 2031.3 0,050 

F 155.74 0,050  F 200.11 0,080  F 2031.7 0,115 

F 155.75 0,130  F 200.13 0,065  F 211A.4 0,050 

F 155.78 0,060  F 200.14 0,065  F211A.6 0,120 

F 155.85 0,060  F 200.18 0,050    

F 155.99 0,100  F 200.19 0,045    

F 155.103 0,030  F 200.24 0,045    

F 155.104 0,065  F 200.26 0,040    

F 155.108 0,065  F 200.29 0,050    

F 155.135 0,045  F 200.30 0,060    

F 156.1 0,060  F 200.34 0,050    

F 163.2 0,250  F 200.35 0,110    

F 163.3 0,060  F 200.36 0,085    

F 164.2 0,150  F 200.41 0,050    

F 165.5 0,050  F 200.45 0,055    

F 165.8 0,110  F 200.47 0,100    

F 165.9 0,080  F 200.48 0,170    

F 167.1 0,100  F 200.51 0,060    

F 169.1 0,120  F 200.57 0,050    

F 175.28 0,050  F 200.66 0,070    

F 175.32 0,030  F 2001.2 0,035    

F 175.33 0,035  F200A.1 0,055    

F 175.34 0,040  F 203.3 0,050    

F 175.35 0,025  F 203.5 0,055    

F 182.1 0,280  F 203.17 0,100    

F 182.3 0,080  F 203.18 0,065    

F 183.2 0,035  F 203.21 0,105    

F 188.1 0,075  F 203.23 0,050    

F 189.1 0,150  F 203.35 0,080    

F 190.3 0,080  F 203.40 0,045    

F 190.5 0,035  F 203.41 0,120    

F 1921.1 0,035  F 203.50 0,060    

F 197.1 0,080  F 203.55 0,060    

F 197.4 0,160  F 203.58 0,080    

F 200.1 0,035  F 203.62 0,080    

F 200.2 0,030  F 203.76 0,040    

F 200.4 0,070  F 203.82 0,035    
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Fratel – Relações estratigráficas verticais (249).  
 P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II-B   P II-A   P I-B   P I-A   P 0  

                                          

    F 42.3   F 42.4                                   
    F 42.3                                    F 42.5  
    F 42.8                                    F 42.5  
    F 42.8                           F 42.6           
                               F 42.6         F 42.5  
          F 7A.1   F 7A.5                             
                                          
    F 9A.6   F 9A.5                                   
                                          
    F 9C.9   F 9C.8                                   
    F 9C.9   F 9C.10                                   
                                          
       F 11.14            F 11.12                       
       F 11.14            F 11.13                       
                                          
 F 13A.5      F 13A.4                                   
                                          
    F 15.7   F 15.6                                   
                                          
 F 171.6                        F 171.5                 
                                          
    F 22.4   F 22.3                                   
          F 22.40         F 22.4                       
          F 22.11   F 22.12                             
 F 22.17                  F 22.16                       
    F 22.33   F 22.32                                   
 F 22.41            F 22.29                             
 F 22.41      F 22.32                                   
 F 22.41   F 22.33                                      
 F 22.43         F 22.40                                
 F 22.43                  F 22.4                       
                                          
       F 24.20            F 24.19                       
    F 24.27   F 24.25                                   
    F 24.31   F 24.32                                   
    F 24.38   F 24.37                                   
                                          
       F 291.3            F 291.2                       
                                          
             F 37.4      F 37.3                       
                                          
    F 39.3   F 39.1                                   
    F 39.3   F 39.9                                   
    F 39.3   F 39.26                                   
    F 39.3         F 39.4                             
    F 39.3         F 39.12                             
    F 39.3         F 39.17                             
    F 39.3               F 39.24                       
                   F 39.24      F 39.18                 
    F 39.10   F 39.16                                   
 F 39.13      F 39.16                                   
       F 39.16      F 39.4                             
 F 39.25                  F 39.24                       
       F 39.26            F 39.24                       
       F 39.27            F 39.24                       
 F 39.30   F 39.10                                      
 F 39.31            F 39.12                             
 F 39.31            F 39.29                             
                                          
    F 39A.7   F 39A.5                                   
    F 39A.7   F 39A.6                                   
                                          
       F 39B.4            F 39B.2                       
    F 39B.3               F 39B.2                       
 F 39B.9                  F 39B.8                       
             F 39B.16      F 39B.8                       
             F 39B.16      F 39B.17                       
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 P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II-B   P II-A   P I-B   P I-A   P 0  
                                          
 F 39C.5                              F 39C.6           
 F 39C.5      F 39C.11                                   
 F 39C.5   F 39C.15                                      
    F 39C.15                           F 39C.6           
                                          
    F 39D.4   F 39D.5                                   
    F 39D.6   F 39D.5                                   
                                          
    F 39E.1         F 39E.6                             
    F 39E.1   F 39E.13                                   
       F 39E.13      F 39E.6                             
                                          
 F 40.4      F 40.1                                   
 F 40.4   F 40.3                                      
                                          
    F 43.3   F 43.2                                   
    F 43.6   F 43.7                                   
    F 43.6   F 43.10                                   
    F 43.6   F 43.11                                   
    F 43.6   F 43.14                                   
    F 43.9   F 43.7                                   
    F 43.9   F 43.10                                   
    F 43.18   F 43.20                                   
    F 43.18   F 43.21                                   
       F 43.23            F 43.24                       
       F 43.23      F 43.27                             
    F 43.32   F 43.31                                   
                                          
       F 451.6                  F 451.4                 
       F 451.7                  F 451.4                 
    F 451.11   F 451.7                                   
       F 451.8                  F 451.3                 
       F 451.8                  F 451.5                 
                                          
    F 452.6   F 452.7                                   
                                          
       F 46.10                  F 46.12                 
       F 46.13                  F 46.12                 
                                          
    F 482.2   F 482.4                                   
 F 482.8   F 482.9                                      
                                          
    F 49.4   F 49.3                                   
                                          
                         F 491.8      F 491.9           
                         F 491.15      F 491.16           
                         F 491.21      F 491.16           
       F 491.20                        F 491.16           
       F 491.29                  F 491.15                 
       F 491.31                        F 491.7           
       F 491.33                        F 491.9           
       F 491.34                        F 491.12           
       F 491.35                  F 491.15                 
       F 491.36                        F 491.16           
       F 491.37                        F 491.22           
                                          
       F 491C.5                  F 491C.6                 
                   F 491C.7      F 491C.6                 
                                          
       F 52A.4                        F 52A.2           
             F 52A.3                  F 52A.2           
                                          
       F 55.6            F 55.7                       
    F 55.16      F 55.18                                
       F 55.36      F 55.35                             
                                          
          F 56.18   F 56.19                             
       F 56.20      F 56.19                             
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 P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II-B   P II-A   P I-B   P I-A   P 0  
                                          
       F 56.20      F 56.17                             
    F 56.21         F 56.19                             
    F 56.22         F 56.23                             
    F 56.22   F 56.20                                   
    F 56.24         F 56.23                             
                                          
    F 66.3   F 66.1                                   
    F 66.3   F 66.10                                   
    F 66.7   F 66.8                                   
    F 66.7   F 66.10                                   
    F 66.7               F 66.9                       
       F 66.10            F 66.9                       
       F 66.10         F 66.21                          
    F 66.13   F 66.14                                   
       F 66.14         F 66.21                          
                F 66.21   F 66.9                       
    F 66.22            F 66.21                          
    F 66.35   F 66.34                                   
    F 66.36   F 66.34                                   
                                          
       F 68.2      F 68.7                             
    F 68.3   F 68.2                                   
       F 68.12      F 68.13                             
    F 68.16         F 68.15                             
       F 68.17      F 68.15                             
       F 68.17      F 68.18                             
                                          
       F 72.13      F 72.18                             
          F 72.14   F 72.18                             
          F 72.14      F 72.20                          
          F 72.14         F 72.21                       
       F 72.19      F 72.18                             
                F 72.20   F 72.21                       
                                          
             F 78.2      F 78.7                       
                                          
    F 83.15               F 83.16                       
    F 83.18   F 83.25                                   
       F 83.20                  F 83.21                 
    F 83.22   F 83.20                                   
    F 83.23                     F 83.21                 
       F 83.25         F 83.26                          
                F 83.26   F 83.27                       
                                          
       F 85.19            F 85.18                       
                F 85.22   F 85.18                       
       F 85.30         F 85.32                          
                                          
 F 85A.1               F 85A.6                          
 F 85A.1      F 85A.7                                   
                F 85A.6   F 85A.8                       
    F 85A.10   F 85A.4                                   
    F 85A.10            F 85A.6                          
    F 85A.10               F 85A.8                       
    F 85A.10   F 85A.9                                   
                                          
    F 86.2               F 86.3                       
                                          
          F 90.8   F 90.7                             
    F 90.10         F 90.7                             
          F 90.8         F 90.11                       
                                          
                   F 94.4      F 94.5                 
                                          
       F 1133A.15            F 1133A.6                       
    F 1133A.14            F 1133A.21                          
    F 1133A.20            F 1133A.21                          
    F 1133A.20               F 1133A.23                       
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 P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II-B   P II-A   P I-B   P I-A   P 0  
                                          
                F 1133A.21   F 1133A.23                       
                F 1133A.21   F 1133A.32                       
       F 1133A.25            F 1133A.27                       
    F 1133A.36            F 1133A.42                          
    F 1133A.43   F 1133A.47                                   
                                          
    F 1133C.5   F 1133C.4                                   
                                          
       F 1134.4            F 1134.2                       
                                          
             F 116.2      F 116.3                       
                                          
       F 121.5      F 121.3                             
                                          
 F 1222.7      F 1222.8                                   
 F 1222.7   F 1222.9                                      
    F 1222.9   F 1222.8                                   
       F 1222.17                        F 1222.18           
       F 1222.19                        F 1222.18           
                                          
          F 129.39   F 129.46                             
       F 129.69   F 129.39                                
    F 129.70   F 129.69                                   
                                          
    F 131A.3                     F 131A.4                 
       F 131A.5                  F 131A.4                 
                                          
          F 132.3   F 132.2                             
       F 132.4      F 132.2                             
       F 132.11            F 132.9                       
       F 132.11            F 132.10                       
                                          
    F 134.7   F 134.6                                   
                                          
    F 135.2   F 135.1                                   
                                          
    F 136C.4   F 136C.3                                   
                                          
       F 140.3                  F 140.2                 
                                          
       F 141.3            F 141.2                       
                                          
       F 145.6                        F 145.4           
                                          
             F 155.3                        F 155.2     
                   F 155.5                  F 155.2     
                   F 155.6                  F 155.17     
             F 155.9                     F 155.22        
             F 155.16                        F 155.17     
                               F 155.13      F 155.12     
       F 155.19      F 155.30                             
             F 155.20                        F 155.17     
             F 155.20                        F 155.28     
                                  F 155.22   F 155.12     
       F 155.23            F 155.24                       
       F 155.25            F 155.24                       
             F 155.30                        F 155.28     
       F 155.31      F 155.30                             
       F 155.31                              F 155.28     
       F 155.46                              F 155.48     
    F 155.48         F 155.147                             
             F 155.54         F 155.56                    
       F 155.72            F 155.171                       
       F 155.78                              F 155.80     
                         F 155.82         F 155.179        
             F 155.117                     F 155.116        
       F 155.118      F 155.119                             
       F 155.118                        F 155.120           
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 P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II-B   P II-A   P I-B   P I-A   P 0  
                                          
             F 155.119                  F 155.120           
    F 155.125         F 155.138                             
    F 155.125                              F 155.116        
             F 155.138                     F 155.141        
             F 155.147      F 155.145                       
                                          
    F 163.2   F 163.3                                   
                                          
       F 165.2            F 165.3                       
    F 165.5   F 165.4                                   
    F 165.5                     F 165.3                 
                                          
                   F 175.15      F 175.14                 
             F 175.19            F 175.18                 
       F 175.30                  F 175.21                 
                   F 175.31      F 175.1                 
                   F 175.32      F 175.8                 
                   F 175.33      F 175.9                 
                   F 175.34      F 175.23                 
                   F 175.35      F 175.24                 
                                          
             F 190.3            F 190.4                 
             F 190.5            F 190.4                 
                                          
       F 196.6                                 F 196.5  
       F 196.7                                 F 196.5  
                                          
       F 197.4            F 197.3                       
                                          
       F 200.6                  F 200.7                 
    F 200.34                     F 200.69                 
       F 200.38                  F 200.69                 
    F 200.70   F 200.66                                   
    F 200.70   F 200.67                                   
                                          
    F 203.2   F 203.5                                   
    F 203.16               F 203.12                       
    F 203.16   F 203.18                                   
       F 203.50      F 203.49                             
                                          

 
  

378 



   

  

FOZ DA RIBEIRA DE NISA
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Este arqueossítio, da área de Montesinho, corresponde a pouco extensa 

bancada xisto-grauváquica, da margem direita do curso do Tejo, que se 

situa frente à foz da ribeira de Nisa e a cerca de 1,5 km sul-sudoeste da 

estação ferroviária de Fratel. O local também é conhecido por Canafertal 

ou Canafechal e ali o rio corre no sentido nordeste-sudoeste. Pertence à 

freguesia de Fratel e ao concelho de Vila Velha de Ródão. As suas 

coordenadas geodésicas aproximadas são: 39º35’53’’ de latitude norte e 

7º43’15’’ de longitude oeste de Greenwich. 

Foi estudada apenas uma superfície gravada, a partir de molde em 

látex, a rocha 1A. 

O código utilizado na marcação da informação existente é 

constituído pelas iniciais da denominação atribuída à jazida (FRN). 
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FOZ DA RIBEIRA DE NISA 1A 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno poligonal, 

atravessada por fissuras e fracturas longitudinais. Mede 0,570 m de 

comprimento e 0,750 m de largura máxima.  

Catálogo.  
FRN 1A.1 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,120 
m de diâmetro. 

FRN 1A.2 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados com 
picotados, de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas largas e contínuas. Medem 0,080 m e 0,175 m de 
diâmetro. 

FRN 1A.3 – Trapézio. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. 
Sobrepõe dois bucrânios abaixo descritos (FRN 1A.4 e FRN 1A.5). 
Mede 0,110 m de largura e 0,115 m de altura máxima. 

FRN 1A.4 – Bucrânio. Oferecia armação semicircular e corpo 
rectilíneo. Encontra-se representado através com negativos de contorno 
circular ou oval, constituindo linha larga e contínua. Foi sobreposto por 
trapézio (FRN 1A.3) e associa-se a outro bucrânio (FRN 1A.5). Mede 
0,115 m de altura. 

FRN 1A.5 – Bucrânio. Apresenta armação semicircular e corpo 
rectilíneo. Encontra-se disposto a par da figura anteriormente descrita 
(FRN 1A.4). Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas largas e contínuas. Foi sobreposto 
por trapézio (FRN 1A.3). Mede 0,070 m de altura. 

FNR 1A.6 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha larga e contínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

FRN 1A.7 – Círculos geminados. Figura em forma de 8, foi 
representada através de levantamentos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede 0,090 m de altura. 

 
 
 
 
 

FRN 1A.8 – Disco. Oferece negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 

FRN 1A.9 – Círculo. Apresenta negativos de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, formando linha contínua. Mede 
0,075 m de diâmetro. 
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FRN 1A.10 – Mancha. Apresenta forma trapezoidal e é formada 
por negativos de contorno circular ou oval, com dimensões médias a 
grandes. Mede 0,100 m de comprimento e 0,065 m de largura máxima. 

FRN 1A.11 – Triângulo. Escaleno, foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linhas contínuas. Foi sobreposto por oval (FRN 1A.12). Mede 0,140 m 
de altura e 0,090 m de largura, na base. 

FRN 1A.12 – Oval. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e contínua. 
Sobrepõe a figura antes descrita (FRN 1A.11). Mede 0,120 m por 0,085 
m, segundo dois eixos ortogonais. 

FRN 1A.13 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular 
e foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,012 m de profundidade. 

FRN 1A.14 – Covinha. Técnica e formalmente idêntica à figura 
anteriormente descrita. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

Comentário. As sobreposições observadas e algumas diferenças 

de pátina permitem considerar, pelo menos, três grandes momentos de 

gravação nesta rocha. Ao primeiro pertencerão os dois bucrânios a par, 

podendo ser atribuídos ao período IV da arte do Vale do Tejo. 

Ao penúltimo período da arte tagana devem corresponder os 

círculos concêntricos, talvez os círculos geminados e o disco. Os 

círculos, o trapézio, as manchas picotadas e as duas covinhas a par, 

integram o período terminal de gravação do Vale do Tejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P IV P V P VI total 
bucrânios 2 - - 2 

triângulo 1 - - 1 

dois círculos conc. - 1 - 1 

círculos geminados - - 1 1 

círculos - 1 1 2 

oval - - 1 1 

trapézio - - 1 1 

disco - 1 - 1 

covinhas - - 2 2 

manchas - - 2 2 

Total 3 3 8 14 
Síntese iconográfica da rocha 1A da Foz da Ribeira de Nisa. 
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Foz da Ribeira de Nisa – Relações estratigráficas verticais (3). 

 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
          FRN 1A.3            FRN 1A.4              
          FRN 1A.3            FRN 1A.5              
          FRN 1A.12            FRN 1A.11              
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CHÃO DA VELHA MONTANTE

385



   

  

386 



   

 

A estação de arte rupestre de Chão da Velha Montante ocupa sector da 

margem esquerda do Tejo, onde este rio, depois de descrever curva longa, 

inflecte para poente, a cerca de 1 km para norte da povoação de onde lhe 

advém a denominação. 

Aquela pertence à freguesia de São Matias e ao concelho de Nisa. 

As coordenadas geodésicas, aproximadas, de dois pontos 

extremos da jazida são: 39º35’28’’ de latitude norte e 7º43’32’’ de 

longitude oeste de Greenwich, a montante, mostrando 39º35’31’’ de 

latitude norte e 7º44’11’’ de longitude oeste de Greenwich, a jusante. 

Foram estudadas as seguintes onze superfícies gravadas, a partir 

de moldes de látex e de fotografias: 1, 3A, 3B, 3C, 3E, 4, 6, 9, 12C, 14 e 

15. 

O código utilizado na marcação da informação recolhida é 

constituído pelas duas primeiras letras da primeira palavra do topónimo 

atribuído a este arqueossítio, seguidos pelas iniciais da segunda e terceira 

palavras (CHVM).  
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 1
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de contorno rectangular, 

definida por fracturas e de pequenas dimensões. Mede 0,250 m de altura 

e 0,200 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CHVM 1.1 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. É 
possível que corresponda a adição, tendo em vista figurar cabeça do 
antropomorfo a seguir descrito (CHVM 1.2). Mede 0,055 m por 0,045 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

CHVM 1.2 – Antropomorfo. Figuração esquemática, oferece 
corpo rectilíneo, braços erguidos à altura dos ombros, mas ligeiramente 
arqueados e pernas abertas, em forma de V invertido. A cabeça foi 
figurada através de pequeno traço. Apresenta negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede 
0,145 m de altura e 0,080 m de largura, nos braços. 

CHVM 1.3 – Mancha. Pequeno aglomerado de picotados, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

 
 

 
 ► Rocha CHVM 1. 
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 3A 
 

Suporte. Rocha horizontal, com contorno sub-trapezoidal, 

delimitada por fracturas e mostrando fissuras oblíquas. Mede 0,785 m de 

comprimento e 0,430 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
CHVM 3A.1 – Caprino (?). Figurado voltado para o lado direito 

do observador e inclinado cerca de 30o em relação à linha de terra. 
Fractura do bordo do suporte amputou-lhe a cabeça e parte do volume do 
corpo. Encontra-se representado de perfil, mostra o arranque da cauda, a 
linha ventral algo ondulada e dois pares de membros, lineares, oblíquos 
em relação ao corpo. Foi gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede, 
actualmente, 0,110 m de comprimento. 

CHVM 3A.2 – Linha curva. Foi gravada com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Pode 
tratar-se do esboço de linha cérvico-dorsal de zoomorfo. Mede 0,105 m 
de comprimento. 

CHVM 3A.3 – Linha curva. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas a médias e contínuos. Pode 
indicar o início da gravação de figura zoomórfica, correspondendo à sua 
linha cérvico-dorsal. Mede 0,100 m de comprimento. 

CHVM 3A.4 – Linha recta. Conjunto de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, contínuos ou 
descontínuos. Mede 0,050 m de comprimento. 

CHVM 3A.5 – Caprino. Foi figurado voltado para o lado 
esquerdo do observador e inclinado cerca de 30o, em relação à linha de 
terra. Encontra-se de perfil e mostra cabeça, com armação pouco 
desenvolvida, corpo alongado, apresentando a linha cérvico-dorsal algo 
ondulada e a ventral convexa. A cauda é curta e apenas um dos membros 
de cada lado, ligeiramente encurvados, foi representado. Mostra 
negativos com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
formando linhas quase contínuas e preenchendo ainda parte da cabeça e 

do corpo. Mede 0,150 m de comprimento e 0,080 m de altura máxima, 
na cabeça. 

CHVM 3A.6 – Abetarda. Encontra-se voltada para o lado 
esquerdo do observador e inclinada cerca de 30o em relação à linha de 
terra. A cabeça é triangular, o pescoço longo e o corpo subcircular, 
destacando-se a cauda. Os membros são rectilíneos e altos, algo oblíquos, 
em relação ao corpo. Foi gravada com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linhas quase 
contínuas. Mede 0,100 m de altura. 

CHVM 3A.7 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, alguns destes muito oblongos, do tipo bago de arroz e 
denunciando a sua execução com artefacto metálico. Apresentam 
dimensões variáveis, desde pequenos a grandes. Ocupa área medindo 
0,175 m de comprimento e 0,100 m de largura. 

CHVM 3A.8 – Caprino. Representado voltado para o lado direito 
do observador e inclinado cerca de 30o, em relação à linha de terra, 
simulando perspectiva. Mostra cabeça no seguimento do corpo, com 
armação curta, corpo ovalado e cauda também curta. Foram figurados os 
dois pares de membros, lineares, encontrando-se os dianteiros claramente 
oblíquos em relação ao eixo do corpo, tal como um dos membros 
traseiros. Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, formando linhas contínuas, preenchendo o interior 
da cabeça e os quartos traseiros. Mede 0,115 m de comprimento e    
0,075 m de altura máxima, na cabeça. 

CHVM 3A.9 – Caprino (?). Foi figurado na horizontal, em 
relação à linha de terra, voltado para o lado esquerdo do observador e de 
perfil. A cabeça assenta em pescoço largo e curto, o corpo é ovalado e 
mostra, apenas, um dos membros de cada lado. Estes são lineares e estão 
oblíquos, em relação ao corpo. Parece tratar-se de figura inacabada. Foi 
representado através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede 0,155 m de 
comprimento e 0,065 m de altura máxima, na cabeça. 

CHVM 3A.10 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e grandes dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 
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◄ Rocha CHVM 3A. Pormenor.
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 3B 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno poligonal, 

delimitada por fracturas e mostrando fracturas e fissuras várias. Mede 

0,725 m de comprimento e 0,430 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo.  
CHVM 3B.1 – Mancha. É formada por conjunto de negativos, 

com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Oferece forma oval 
e mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CHVM 3B.2 – Caprino. Mostra corpo de forma ovalada, de 
perfil, com a linha cérvico-dorsal algo ondulada e a cabeça, voltada para 
baixo, assente em pescoço largo. Apresenta dois pares de membros, 
verticais e perpendiculares ao eixo do corpo. A cauda, curta, encontra-se 
representada. Foi gravado com picotados de pequenas dimensões, muito 
patinados, formando linhas descontínuas. Mede 0,120 m de comprimento 
e 0,040 m de altura, no dorso. 

CHVM 3B.3 – Caprino. Apresenta a cabeça e o corpo de perfil, 
enquanto a armação e ambos pares de membros foram figurados em 
perspectiva. A cabeça encontra-se dirigida para baixo, na direcção dos 
quartos traseiros de figura que existia adiante, mostra armação e assenta 
em pescoço longo e estreito. Alinha cérvico-dorsal é ondulada e a ventral 
convexa. A cauda, curta, está figurada. Foram representados dois pares de 
membros, rectilíneos, embora os traseiros estejam perpendiculares ao 
corpo e os dianteiros algo inclinados, sugerindo movimento. Foi gravado 
com levantamentos de contorno circular ou oval, mostrando pequenas 
dimensões e encontrando-se muito patinados, não formando linhas 
contínuas. Alguns preenchem a metade dianteira do corpo. Parece 
associar-se à figura, truncada, a seguir descrita (CHVM 3B.4). Mede 
0,160 m de comprimento e 0,090 m de altura máxima, nos quartos 
traseiros. 

CHVM 3B.4 – Caprino (?). Devido a profunda fractura do bordo 
do suporte, conservam-se apenas os quartos traseiros desta figura, ou 
seja, parte do corpo e os dois membros, com forma rectilínea e dispostos 

perpendicularmente em relação àquele. Foi gravado através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, muito patinados, 
não formando linhas contínuas. Tanto a técnica como o grau de pátina e, 
até, a posição que ocupa, conduzem a associarmos esta figura à 
anteriormente descrita (CHVM 3B.3), com ela devendo constituir cena 
de pré-acasalamento. Mede 0,080 m de altura. 

CHVM 3B.5 – Cervídeo (?). Figura incompleta, oferecendo 
cabeça e armação mal definidas. O corpo, com forma ovalada alongada, 
mostra linha cérvico-dorsal quase plana e linha ventral convexa. 
Apresenta pequena cauda. Os membros dianteiros são rectilíneos e 
oblíquos em relação ao eixo do corpo, enquanto os traseiros estão apenas 
esboçados. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões pequenas a médias, muito patinados, formando linhas 
descontínuas e preenchendo o interior do corpo. Mede 0,180 m de 
comprimento e 0,140 m de altura, nos quartos dianteiros. 

CHVM 3B.6 – Círculo. Esboço, elaborado com picotados, de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,030 m de diâmetro. 

CHVM 3B.7 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 3C 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno de forma 

trapezoidal, delimitada por fracturas e atravessado por fissuras 

longitudinais. Mede 0,510 m de comprimento e 0,540 m de largura 

máxima.  

Catálogo. 
CHVM 3C.1 – Equídeo. Encontra-se dirigido para o lado direito 

do observador, com a cabeça e o corpo de perfil, enquanto ambos pares 
de membros estão em perspectiva. A cabeça mostra as crinas e tanto ela 
como o peito foram preenchidos por picotados. O corpo é ovalado, com a 
linha cérvico-dorsal ligeiramente ondulada e a ventral pouco convexa. 
No interior do corpo observam-se duas linhas, paralelas e horizontais. Os 
dois pares de membros são rectilíneos, embora se encontrem figurados 
obliquamente em relação ao corpo. A forma do corpo e a cauda curta 
sugerem tratar-se de representação de caprino, transformada em equídeo. 
Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, constituindo linhas nem sempre contínuas. Mede 0,175 m de 
comprimento e 0,145 m de altura máxima, na cabeça. 

CHVM 3C.2 – Equídeo (?). A amputação da cabeça, devido a 
fractura do bordo do suporte, impede a sua classificação específica. 
Encontra-se voltado para o lado direito do observador, mostrando linha 
cérvico-dorsal côncava e a ventral convexa, com o corpo preenchido por 
picotados. Os dois pares de membros são rectilíneos e ambos encontram-
se inclinados, sugerindo movimento. Foi gravado através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo tanto 
linhas contínuas como descontínuas. A técnica de execução e a pátina 
aproximam esta representação da anteriormente descrita (CHVM 3C.1). 
Mede 0,150 m de comprimento e 0,110 m de altura máxima. 

CHVM 3C.3 – Cervídeo. Foi figurado com a cabeça voltada para 
o lado direito do observador, mostrando perfil triangular e onde assenta 
alta armação bem ramificada. O corpo apresenta as linhas cérvico-dorsal 
e ventral convexas, tendo sido preenchido por picotados. No seu interior 

reconhecem-se duas linhas, uma paralela à ventral e outra que se 
desenvolve do pescoço à cauda, a linha da vida. A cauda é curta. Foram 
representados os dois pares de membros, sendo os dianteiros curtos, algo 
encurvados e dispostos obliquamente em relação ao corpo, enquanto que 
os traseiros são rectilíneos e verticais. As características enunciadas 
conferem à figura sensação de perspectiva e de algum movimento. Foi 
gravado com levantamentos, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo tanto linhas contínuas como descontínuas. Tal 
como as restantes figuras desta rocha, também se encontra muito 
patinada. Mede 0,300 m de comprimento e 0,200 m de altura, na cabeça. 

CHVM 3C.4 – Antropomorfo. Semi-naturalista, encontra-se 
quase desaparecido, devido à forte erosão a que esteve sujeito ao longo 
dos milénios. Mostra corpo bitriangular, correspondendo a parte inferior 
muito possivelmente a saiote e aos dois membros. Foi gravado com 
picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linhas descontínuas e preenchendo o seu interior. Mede 0,125 m de altura 
e 0,077 m de largura, no saiote. 

CHVM 3C.5 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CHVM 3C.6 – Mancha. Núcleo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,250 m de diâmetro. 

Comentário. O equídeo e o zoomorfo acéfalo, oferecem técnica 

de gravação semelhante, tal como o mesmo grau de pátina, devendo 

constituir cena. O mesmo acontece com o cervídeo e o personagem 

antropomórfico. 

As quatro figurações registadas integram dois momentos do 

período III da arte do Vale do Tejo. 
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◄ Rocha CHVM 3C. Pormenor.
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 3E 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno de forma ovalada, 

definida por fracturas, que também a atravessam longitudinalmente, 

observando-se, ainda, diversas fissuras. Mede 0,570 m de comprimento e 

0,410 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
CHVM 3E.1 – Bovídeo (?). Encontra-se voltado para o lado 

esquerdo do observador e está amputado devido a fracturas do bordo do 
suporte. Conserva, apenas, parte dos quartos traseiros, incluindo os dois 
membros, rectilíneos e a par, algo oblíquos ao eixo do corpo. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e 
médias, constituindo linhas contínuas, embora muito erodidas. Deve 
encontrar-se associado à figura a seguir descrita (CHVM 3E.2). Mede 
0,110 m de altura. 

CHVM 3E.2 – Bovídeo. Figurado voltado para o lado esquerdo 
do observador, mostra cabeça longa, em perfil, encimada por armação em 
perspectiva, corpo comprido, também de perfil, com a linha cérvico-
dorsal quase recta e a ventral convexa, tal como dois pares de membros, 
rectilíneos, colocados obliquamente em relação ao eixo do corpo. A 
cauda está sugerida por alguns picotados. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas quase 
contínuas. Deve associar-se à figura anteriormente descrita (CHVM 
3E.1). Um dos membros ulteriores foi sobreposto pela haste de caprino 
(CHVM 3E.8). Mede 0,180 m de comprimento e 0,105 m de altura 
máxima, na cabeça. 

CHVM 3E.3 – Cervídeo (?). Incompleto, foi representado 
voltado para o lado esquerdo do observador, obliquamente à linha de 
terra. Trata-se de figura com a cabeça e a armação mal definidas, provida 
de pescoço longo e forte, mostrando corpo de perfil, com a linha cérvico-
dorsal ondulada e a ventral algo convexa. Observa-se apenas um dos 
membros dianteiros, algo encurvado e os dois membros traseiros, lineares 
e paralelos, oblíquos em relação ao corpo. A figura sugere movimento. 

Foi gravado com levantamentos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando tanto linhas contínuas como descontínuas. 
Mede 0,170 m de comprimento e 0,100 m de altura máxima, na cabeça. 

CHVM 3E.4 – Linha recta. Mostra negativos de contorno circular 
ou oval, com médias dimensões e descontínuos. Mede 0,105 m de 
comprimento. 

CHVM 3E.5 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

CHVM 3E.6 – Caprino. Foi representado perpendicularmente em 
relação ao eixo maior do suporte, encontrando-se voltado para o lado 
esquerdo do observador. Mostra a cabeça e o tronco de perfil, tendo a 
armação em perspectiva, com forma de V. A cauda é curta e apenas foi 
figurado um dos membros dianteiros, oblíquo em relação ao corpo e os 
dois membros traseiros a ele perpendiculares. Mostra negativos com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linhas 
contínuas e preenchendo o interior, tanto da cabeça como do corpo. Mede 
0,110 m de comprimento e 0,080 m de altura máxima, na cabeça. 
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CHVM 3E.7 – Caprino. Figuração oblíqua em relação à linha de 
terra, voltada para o lado esquerdo do observador. Mostra a cabeça de 
perfil e a armação, alta, em perspectiva. O corpo é alongado, com a linha 
cérvico dorsal sinuosa e a ventral bem convexa. Uma linha, a linha da 
vida, liga o pescoço aos quartos traseiros. Foram figurados os dois pares 
de membros, rectilíneos e oblíquos em relação ao corpo. Mostra cauda 
curta. A figura simula rara representação de movimento, ao que parece 
apoiada nos membros dianteiros, no momento de escoicear, devendo 
associar-se ao caprino a seguir descrito (CHVM 3E.8). Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando 
linhas contínuas e preenchendo o interior da cabeça. Mede 0,230 m de 
comprimento e 0,160 m de altura máxima, na cabeça. 

CHVM 3E.8 – Caprino. Encontra-se representado ligeiramente 
na oblíqua, em relação ao eixo maior do suporte, e voltado para o lado 
esquerdo do observador. Mostra cabeça estreita, assente em pescoço 
largo e algo levantado, com armação alta, em perspectiva. O corpo é 
ovalado e apresenta a cauda, curta. Os dois pares de membros, algo 
encurvados, são oblíquos em relação ao corpo. O interior deste está 
preenchido por picotados, embora se reconheça a linha da vida. Aqueles 
apresentam contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo 
linhas quase contínuas. Uma das hastes da armação sobrepõe membro 
traseiro de bovídeo (CHVM 3E.2) e julgamos que esta figura se encontra 
associada à anteriormente descrita (CHVM 3E.7). Mede 0,225 m de 
comprimento e 0,210 m de altura, na cabeça. 

CHVM 3E.9 – Linha recta. Possui picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Mede 0,150 
m de comprimento. 

CHVM 3E.10 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

Comentário. Importa referir a sobreposição observada entre 

pares de zoomorfos, dadas as diferenças de variantes técnicas e 

estilísticas que apresentam. De facto, enquanto que o bovídeo integra, 

ainda, o estilo estilizado estático, correspondendo ao período II da 

evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo, os dois caprinos, bem 

dinâmicos, devem ser atribuídos ao período III, mais precisamente aos 

inícios daquele. Podemos classificar nesse momento a representação de 

cervídeo inacabada, mas com claro movimento, devendo pertencer a fase 

subsequente a pequena figuração de caprino. 

Ambos pares de zoomorfos reproduzem comportamentos típicos 

das espécies representadas. 

 

 

 P II PIII-A PIII-B PVI P ? total 
bovídeos 2 - - - - 2 
caprinos - 2 1 - - 3 
cervídeo - 1 - - - 1 
linhas rectas - - - - 2 2 
manchas - - - 1 1 2 
Total 2 3 1 1 3 10 

Síntese iconográfica da rocha 3E de Chão da Velha Montante. 
 
 
 
  

▼ Rocha CHVM 3E. Pormenor. 
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 4
 

Suporte. Sector sub-horizontal de grande superfície rochosa, com 

contorno trapezoidal, definido e atravessado por fissuras longitudinais. 

Mede 0,200 m de comprimento por 0,150 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo. 
CHVM 4.1 – Grou. A ave encontra-se representada de pé, embora 

com a cabeça caída, voltada para o lado direito do observador. O corpo é 
ovalado, o pescoço muito longo, tal como os membros inferiores, que 
terminam em patas, com três dedos voltados para diante e um para trás. 
Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
pequenas dimensões, constituindo finas linhas contínuas. O pescoço está 
sobreposto por pequena espiral (CHVM 4.2). Mede 0,082 m de altura e 
0,050 m de largura máxima, no corpo. 

CHVM 4.2 – Espiral. Dextrorsa, apresenta apenas volta e meia. 
Mostra negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
enformando linha contínua. Sobrepõe figuração de grou (CHVM 4.1). 
Mede 0,030 m de diâmetro.  

CHVM 4.3 – Mancha. Nuvem de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas ou médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

Comentário. A posição do pescoço e da cabeça da ave pernalta, 

quase entre as patas, denuncia comportamento típico, que ocorre durante 

o cio. Não devemos afastar a hipótese da espiral querer figurar pequeno 

colubrídeo. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
  
▲ Rocha CHVM 4. 
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 6 
 

Suporte. Superfície horizontal, com forma sub-triangular, 

limitada por profundas fracturas e atravessada por fissuras oblíquas. 

Mede 1,370 m de comprimento e 1,350 m de largura. 

Catálogo. 
CHVM 6.1 – Oval. Foi gravada através de negativos, com 

contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha 
contínua. Mede 0,085 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CHVM 6.2 – Zoomorfo indeterminado. Identificam-se apenas os 
dois pares de membros, dado que o corpo foi amputado devido a fractura 
do bordo do suporte. Foi gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas. A 
parte conservada mede 0,075 m de altura. 

CHVM 6.3 – Mancha. Núcleo de negativos, providos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

CHVM 6.4 – Caprino. Está representado de perfil, com a cabeça 
dirigida para o lado direito do observador. Mostra cabeça sub-triangular, 
com armação, assente em pescoço longo, corpo ovalado, dois pares de 
membros, lineares e perpendiculares ao corpo, tal como cauda. Foi 
gravado com levantamentos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas contínuas. Mede 0,130 m de comprimento. 

CHVM 6.5 – Círculo. Foi representado através de negativos com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CHVM 6.6 – Espiral. Dextrorsa, mostra duas voltas e meia. Foi 
figurada com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, constituindo linha contínua. Foi sobreposta, na 
extremidade exterior, por linha curva (CHVM 6.8) que a liga a conjunto 
de círculos concêntricos. Mede 0,150 m de diâmetro. 

CHVM 6.7 – Dois círculos concêntricos. Mostram picotados de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias, embora não formem 

linha contínua no círculo exterior. Este sobrepõe círculo (CHVM 6.5). 
Medem 0,025 m e 0,070 m de diâmetro. 

CHVM 6.8 – Linha curva. Ligeiramente arqueada, une espiral 
(CHVM 6.6) a conjunto de círculos concêntricos (CHVM 6.24), sendo 
interrompida devido a fractura do suporte. Foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval e grandes dimensões, constituindo linha 
contínua. Sobrepõe zoomorfo (CHVM 6.12). Mede 0,375 m de 
comprimento. 

CHVM 6.9 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com levantamentos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,016 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

CHVM 6.10 – Linha curva. Mostra negativos com contorno 
circular, de médias dimensões, constituindo linha larga e contínua. Mede 
0,100 m de comprimento. 

CHVM 6.11 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

CHVM 6.12 – Caprino. Representado obliquamente ao eixo 
longitudinal do suporte, apresenta cabeça, corpo e membros de perfil. A 
cabeça oferece perfil triangular e armação voltada para trás. O pescoço é 
largo e o corpo oblongo, com as linhas cérvico-dorsal e ventral 
ligeiramente convexas. A cauda é curta. Os membros, sobrepostos por 
linhas, seriam oblíquos em relação ao eixo do corpo, simulando 
movimento. O corpo encontra-se preenchido por picotagem. Foi gravado 
com negativos de contorno circular, de pequenas a médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas. Encontra-se sobreposto por grande linha 
curva (CHVM 6.8) e por linha recta (CHVM 6.13). Mede 0,155 m de 
comprimento e 0,075 m de altura. 

CHVM 6.13 – Linha recta. Foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
contínua. Sobrepõe os quartos traseiros, e os membros daquele lado, de 
caprino (CHVM 6.12), sendo paralela, tal como muito semelhante em 
termos técnicos e no grau de pátina, a linha curva anteriormente descrita 
(CHVM 6.8). 

CHVM 6.14 – Antropomorfo. Apresenta forma oval com 
segmento longitudinal ao centro. Foi gravado com negativos de contorno   
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circular ou oval, de dimensões médias e constituindo linhas contínuas. 
Foi sobreposto por linha curva (CHVM 6.15). Mede 0,060 m de altura e 
0,075 m de largura máxima. 

CHVM 6.15 – Linha curva. Foi representada através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linha contínua. Sobrepõe antropomorfo (CHVM 6.14). 
Mede 0,110 m de comprimento. 

CHVM 6.16 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval. Parece associar-
se às duas covinhas a seguir descritas (CHVM 6.17 e CHVM 6.18), com 
elas constituindo linha. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de 
profundidade. 

CHVM 6.17 – Covinha. Com perímetro de forma subcircular é 
técnica e formalmente muito semelhante à covinha antes descrita 
(CHVM 6.16). Mede 0,020 m de diâmetro e de 0,008 m de profundidade. 

CHVM 6.18 – Covinha. Apresenta perímetro de forma 
subcircular, sendo técnica e formalmente muito semelhante às duas 
covinhas acima descritas. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m de 
diâmetro. 

CHVM 6.19 – Antropomorfo (?). Oferece forma de T invertido, 
tendo sido figurado através de levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linhas largas e contínuas. Mede 
0,070 m de altura e 0,050 m de largura. 

CHVM 6.20 – Antropomorfo. Mostra corpo com forma oval, 
possuindo segmento central. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas contínuas. 
Mede 0,080 m de altura e 0,075 m de largura máxima. 

CHVM 6.21 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado com 
picotados de contorno circular ou oval e de dimensões médias, não 
formando linha contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CHVM 6.22 – Círculo. Esboço, formado por negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes e 
descontínuos. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CHVM 6.23 – Linha curva. Foi gravada com picotados de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua. Mede 0,100 m de comprimento. 

CHVM 6.24 – Dois círculos concêntricos. O exterior não foi  

concluído. Foram gravados com levantamentos, de contorno circular ou 
oval e de dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas. 
Encontram-se unidos a espiral, através de longa linha curva (CHVM 6.8). 
Os diâmetros dos círculos medem 0,080 m e 0,130 m. 

CHVM 6.25 – Círculo. Apresenta negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, mas constituindo linha 
descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

CHVM 6.26 – Linha recta. Oferece negativos de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, formando linha larga e 
contínua, mas curta. Mede 0,040 m de comprimento. 

CHVM 6.27 – Antropomorfo (?). Apresenta corpo ovóide e 
segmento central, semelhante a figuras acima descritas (CHVM 6.14 e 
CHVM 6.20). Foi gravado através de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas. Mede 0,070 m 
de altura e 0,080 m de largura. 

CHVM 6.28 – Antropomorfo. Trata-se de figuração esquemática, 
disposta verticalmente, mostrando corpo rectilíneo, cabeça circular com 
duas hastes, quatro pares de membros perpendiculares ao corpo e sexo. 
Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linhas contínuas. Sobrepõe caprino (CHVM 6.32). 
Mede 0,160 m de altura e 0,125 m de largura. 

CHVM 6.29 – Círculo. Mostra picotados com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,055 m 
de diâmetro. 

CHVM 6.30 – Círculo. Esboço constituído por negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,080 m de diâmetro. 

CHVM 6.31 – Mancha. Formada por picotados dispersos, de 
contorno circular ou oval e com grandes dimensões. Mede 0,130 m de 
diâmetro. 

CHVM 6.32 – Caprino. Encontra-se figurado obliquamente em 
relação ao antropomorfo que lhe fica próximo (CHVM 6.28). Oferece 
corpo trapezoidal, de perfil, cabeça triangular, cauda curta e dois pares de 
membros rectilíneos, inclinados. Mostra negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas. 
Foi sobreposto por podomorfo (CHVM 6.33) e por antropomorfo 
(CHVM 6.28). Mede 0,200 m de comprimento e 0,120 m de altura, nos  
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quartos traseiros. 
CHVM 6.33 – Podomorfo. Figuração incompleta, de pegada 

humana, calçada e em contorno, de lado indeterminado. Foi gravado com 
levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo esboço e linha em parte descontínua. Sobrepõe 
zoomorfo anteriormente descrito (CHVM 6.32). Mede 0,220 m de 
comprimento e 0,100 m de largura, no terço distal. 

CHVM 6.34 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,080 m 
por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CHVM 6.35 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados com 
negativos de contorno circular ou oval, com dimensões médias, 
formando linhas quase contínuas. Medem 0,070 m e 0,140 m de 
diâmetro. 

CHVM 6.36 – Colubrídeo. Foi gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo 
linha contínua. Foi sobreposto por mancha (CHVM 6.37). Mede 0,150 m 
de comprimento. 

CHVM 6.37 – Mancha. Com forma quadrangular, foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Sobrepõe a figura anteriormente descrita (CHVM 6.36). Mede 0,025 m 
de lado. 

Comentário. Devemos atribuir a dois grandes momentos do 

período III os quadrúpedes detectados, um dos quais claramente semi-

naturalista, com o corpo preenchido por picotados, e dois outros, mais 

tardios, mostrando alguma sintetização formal. 

Podemos classificar no período IV, os três antropomorfos com 

corpo oval e o de aspecto arboriforme, embora na cabeça ostente 

capacete ou adorno de cornos. Trata-se de figuração masculina, a avaliar 

pela presença do sexo e em que a multiplicação do número de braços 

pode querer significar força ou poder. No entanto, não devemos descartar 

a hipótese de corresponder a associação de dois antropomorfos. Três 

conjuntos de círculos concêntricos e espiral devem integrar o período V 

da nossa evolução crono-estilística. 

Por fim, o podomorfo e o serpentiforme, alguns círculos e a 

grande linha, que une a espiral a conjunto de círculos concêntricos, 

devem ser atribuídos ao período VI da sistematização referida. 

 P III-A P III-B PIV-A P IV -B P V-B P VI P ? total % 

antropomorfos - - 3 2 - - - 5 13,52 

zoom. ind. - - - - - - 1 1 2,70 

caprinos 1 2 - - - - - 3 8,11 

colubrídeo - - - - - 1 - 1 2,70 

círculos - - 2 - - - 5 7 18,92 

ovais - - - - - - 2 2 5,40 

podomorfo - - - - - 1 - 1 2,70 

espiral - - - - 1 - - 1 2,70 

dois círc. conc. - - - - 3 - - 3 8,11 

linhas rectas - - - - - - 2 2 5,40 

linhas curvas - - - - - 1 3 4 10,81 

covinhas - - - - - 3 1 4 10,81 

manchas - - - - - - 3 3 8,11 

Total 1 2 5 2 4 6 17 37 100 

% 2,70 5,41 13,52 5,40 10,81 16,22 45,91 100  

Síntese iconográfica da rocha 6 de Chão da Velha Montante. 

  

  

  CHVM 6.8   CHVM 6.33   P VI 
 

  

  

  

  

 CHVM 6.24  CHVM 6.6     P V 
  

  

  

  

      CHVM 6.28    P IV 
  

  

  

  

    CHVM 6.32   P III-B 
  

  

  

  

  CHVM 6.12     P III-A 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 6 de Chão da Velha Montante. 
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 9 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, delimitada por fissuras e por 

profunda fractura. Mostra fissuras longitudinais. Mede 0,270 m de 

comprimento e 0,200 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CHVM 9.1 – Colubrídeo. Encontra-se figurado como que saindo 

de fractura, apresenta quatro curvas abertas e cabeça com contorno 
triangular alongado. Foi gravado a partir de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, de largura e profundidade variáveis. Mede 0,245 m de 
comprimento. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
▲ Rocha CHVM 9. 
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 12C
 

Suporte. Pequena superfície horizontal, delimitada por fissuras. 

Mede 0,150 m de comprimento e 0,100 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CHVM 12C.1 – Antropomorfo. Representação esquemática, com 

cabeça em forma de cogumelo, com os braços erguidos ao alto, 
sugerindo segurar, com ambas mãos, artefacto longo. O corpo é rectilíneo 
e apresenta a parte inferior e os membros difusos. Foi gravado com 
levantamentos, de contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, 
constituindo linha parcialmente contínua. Mede 0,095 m de altura e  
0,040 m de largura, nos braços.  

CHVM 12C.2 – Linha recta. Parece encontrar-se agarrada pelas 
mãos de antropomorfo (CHVM 12C.1). Apresenta negativos com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e contínuos. Mede 
0,030 m de comprimento. 

Comentário. A cabeça em forma de cogumelo é semelhante a 

outras de antropomorfos do Vale do Tejo, conforme acontece na rocha 72 

do Cachão do Algarve ou na 175 de Fratel. Também a parte inferior do 

corpo difusa constitui aspecto detectado em outros antropomorfos, 

nomeadamente em rocha da Lomba da Barca (LB 38.3). 

 

 

 

CHÃO DA VELHA MONTANTE 14 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, mostrando contorno 

trapezoidal, contendo fissuras oblíquas e algumas fracturas. Mede 0,780 

m de comprimento e 0,325 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CHVM 14.1 – Linha recta. Trata-se de esboço, gravado com 

negativos de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e 
descontínuos. Mede 0,155 m de comprimento. 

CHVM 14.2 – Disco. Algo difuso, encontra-se preenchido com 
picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. 
Mede 0,155 m de diâmetro. 

CHVM 14.3 – Círculo. Esboço, gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

CHVM 14.4 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,250 m 
de diâmetro. 

CHVM 14.5 – Mancha. Com forma subcircular oferece 
picotados, de contorno circular ou oval, com dimensões médias. Mede 
0,100 m de diâmetro.  

CHVM 15.6 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,100 m de diâmetro. 
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CHÃO DA VELHA MONTANTE 15 
 

Suporte. Sector de superfície sub-horizontal, com contorno 

trapezoidal, delimitado por fracturas e fissuras. Mede 0,550 m de 

comprimento e 0,500 m de largura. 

Catálogo. 
CHVM 15.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

CHVM 15.2 – Círculo. Foi gravado a partir de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo 
linha quase contínua. Mede 0,040 m de diâmetro. 

CHVM 15.3 – Covinha. Apresenta perímetro de forma 
subcircular e foi gravada através de picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CHVM 15.4 – Covinha. Apresenta perímetro de forma 
subcircular e foi gravada a partir de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Encontra-se adossada a outra 
covinha (CHVM 15.5). Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CHVM 15.5 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
foi representada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Está adossada à covinha anteriormente descrita 
(CHVM 15.4). Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

CHVM 15.6 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com levantamentos, de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,006 m de 
profundidade. 

CHVM 15.7 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular 
e foi representada a partir de picotados, com contorno circular ou oval e 
de médias dimensões. Mede 0,055 m de diâmetro e 0,015 m de 
profundidade. 
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CHVM 15.8 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e 
foi representada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões. Mede 0,010 m de diâmetro e 0,005 m de 
profundidade, 

CHVM 15.9 – Covinha. Apresenta perímetro de forma 
subcircular e foi gravada a partir de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 
0,010 m de profundidade. 

CHVM 15.10 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 
0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

CHVM 15.11 – Covinha. Foi gravada a partir de picotados, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,030 
m de diâmetro e 0,012 m de profundidade. 

CHVM 15.12 – Covinha. Tem perímetro de forma subcircular e 
mostra levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

CHVM 15.13 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular 
e foi representada através de picotados, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de 
profundidade. 

CHVM 15.14 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular 
e levantamentos, de contorno circular ou oval, com dimensões médias. 
Mede 0,015 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

CHVM 15.15 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,070 m de 

diâmetro.  

Comentário. As covinhas não constituem motivo iconográfico 

muito comum na arte do Vale do Tejo, sendo raras as superfícies em que 

elas correspondem a temática exclusiva, conforme quase acontece no 

presente caso. De facto, registaram-se, além de duas manchas de 

picotados dispersos e de círculo, uma dúzia de covinhas, com diâmetros e 

profundidades diversas. 

 

 

 

 

 

Ao centro da zona gravada encontra-se a covinha com maiores 

dimensões e, portanto, mais destacada, enquanto duas pequenas covinhas 

surgem geminadas e seis outras definem trapézio, tal como acontece em 

outros círculos artísticos e, nomeadamente, no Noroeste Peninsular. Será 

que se trata de marcação para jogo. 

Os diâmetros das covinhas desta rocha variam entre 0,010 m e 

0,055 m, embora a média daqueles se situe em 0,022 m, dado serem mais 

comuns os exemplares possuindo diâmetros medindo de 0,010 m a  

0,025 m. 
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As profundidades oscilam entre 0,005 m e 0,015 m, sendo a sua 

média de 0,009 m. 

O índice que relaciona aquelas duas dimensões, obtido a partir da 

divisão do raio pela profundidade, permite identificar as seguintes três 

formas: covinhas sub-horizontais, pouco profundas, quando o índice é 

igual ou superior a 3 (3≥), o que acontece apenas em um exemplar; 

covinhas sub-hemisféricas, quando aquele índice é menor que 3 mas 

superior a 1,5 (>1,5; 3<), correspondendo a um exemplar; covinhas 

hemisféricas, nos casos em que o valor do raio é próximo ao da 

profundidade, sendo o índice igual ou menor que 1,5 e maior ou igual a 1 

(≥1; 1,5≤), existindo, nesta rocha, cinco exemplares em tais condições. 

As restantes cinco covinhas integram a categoria das supra-hemisfíricas, 

dado o índice ser menor que 1 (1<). 

A iconografia desta rocha parece indicar cronologia tardia na 

evolução artística tagana. 

 

covinhas diâmetros (m) profundidades (m) índice (r/prof.) 
CHVM 15.3 0,010 0,008 0,62 
CHVM 15.4 0,015 0,008 0,93 
CHVM 15.5 0,015 0,008 0,93 
CHVM 15.6 0,010 0,006 0,83 
CHVM 15.7 0,055 0,015 1,83 
CHVM 15.8 0,010 0,005 1,00 
CHVM 15.9 0,025 0,010 1,25 
CHVM 15.10 0,020 0,009 1,11 
CHVM 15.11 0,030 0,012 1,25 
CHVM 15.12 0,025 0,010 1,25 
CHVM 15.13 0,015 0,008 0,93 
CHVM 15.14 0,015 0,009 8,33 

∑  (m 12) 0,022 0,009 1,68 

Covinhas da rocha 15 de Chão da Velha Montante. 

 

  

◄ Rocha CHVM 15. Pormenor. 

405



TABELAS 
 

 
 
 

 1 3A 3B 3C 3E 4 6 9 12C 14 15 total 
antrop. semi-naturalista - - - 1 - - - - - - - 1 
antrop. esquemático 1 - - - - - 5 - 1 - - 7 
podomorfo - - - - - - 1 - - - - 1 
veados - - 1 1 1 - - - - - - 3 
auroques - - - - 2 - - - - - - 2 
cabras montês - 4 3 - 3 - 3 - - - - 13 
cavalos - - - 2 - - - - - - - 2 
abetarda - 1 - - - - - - - - - 1 
grou - - - - - 1 - - - - - 1 
colubrídeos - - - - - - 1 1 - - - 2 
zoomorfo indeterminado - - - - - - 1 - - - - 1 
linhas rectas - 1 - - 2 - 2 - 1 1 - 7 
linhas curvas - 2 - - - - 4 - - - - 6 
círculos - - 1 - - - 7 - - 1 1 10 
dois círculos concêntricos - - - - - - 3 - - - - 3 
disco - - - - - - - - - 1 - 1 
ovais 1 - - - - - 2 - - - - 3 
espirais - - - - - 1 1 - - - - 2 
covinhas - - - - - - 4 - - - 12 16 
manchas 1 2 2 2 2 1 3 - - 3 2 18 
Total 3 10 7 6 10 3 37 1 2 6 15 100 
Síntese iconográfica das rochas do Chão da Velha Montante. 
 
Ref. Ø m  Ref. Ø m 
CHVM 3B.6 0,030  CHVM 6.25 0,060 
CHVM 6.5 0,040  CHVM 6.29 0,055 
CHVM 6.11 0,050  CHVM 6.30 0,080 
CHVM 6.21 0,040  CHVM 14.3 0,030 
CHVM 6.22 0,040  CHVM 15.2 0,040 
Círculos do Chão da Velha Montante (Σ m10 = 0,046m). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chão da Velha Montante – Relações estratigráficas verticais (7). 

 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
                            CHVM 3E.8   CHVM 3E.2     
                                    
                CHVM 4.2            CHVM 4.1        
                                    
          CHVM 6.8      CHVM 6.6                    
          CHVM 6.8      CHVM 6.24                    
          CHVM 6.8                  CHVM 6.12        
          CHVM 6.33            CHVM 6.28              
          CHVM 6.33                  CHVM 6.32        
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O arqueossítio do Chão da Velha Jusante, situa-se em troço da margem 

esquerda do Tejo, orientado sensivelmente no sentido nascente-poente, a 

2 km para noroeste da povoação de Chão da Velha. 

Aquele pertence à freguesia de São Matias e ao concelho de Nisa. 

As coordenadas geodésicas, aproximadas, de dois pontos 

extremos da estação são: 39º35’23’’ de latitude norte e 7º44’39’’ de 

longitude oeste de Greenwich, a montante, mostrando 39º35’17’’ de 

latitude norte e 7º45’11’’ de longitude oeste de Greenwich. 

Foram estudadas doze superfícies gravadas, a partir de fotografias 

verticais, tanto a preto e branco como a cores. 

Algumas daquelas apresentam apenas uma escala 

rudimentarmente elaborada, enquanto outras se encontram desprovidas 

de qualquer referência dimensional, pelo que as dimensões dos decalques 

e as medidas registadas são aproximadas. 

A numeração das rochas foi estabelecida por nós, dado que este 

núcleo de arte rupestre ficou submerso aquando do primeiro enchimento 

da barragem de Fratel, sem que nele se tenham efectuado trabalhos 

arqueológicos. Todavia, o número e importância dos testemunhos 

recolhidos não permitiria que os esquecêssemos. 

Rochas estudadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

O código utilizado na marcação da informação existente 

circunscreve-se às duas primeiras letras do topónimo pelo que o sítio foi 

dado a conhecer, seguidas pela inicial da segunda e da palavra jusante 

(CHVJ). 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 1 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno trapezoidal, 

atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,200 m de comprimento e 0,160 

m de largura máxima. 

Catálogo.  
CHVJ 1.1 – Gato bravo (?). Encontra-se figurado de pé, com a 

cabeça dirigida para o lado direito do observador. A representação é 
pouco precisa, daí a dificuldade no reconhecimento específico. A cabeça 
é larga, tem a linha cérvico-dorsal ondulada e a ventral convexa. Os dois 
pares de membros, lineares e algo arqueados, são perpendiculares ao 
corpo. Mostra cauda muito longa. Foi gravado a partir de negativos 

possuindo contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
encontrando-se muito patinados, não constituindo linhas contínuas, mas 
preenchendo o interior da cabeça e do corpo. Mede 0,128 m de 
comprimento e 0,075 m de altura máxima, na cabeça. 

 
 

 
 

 

  
  

◄ Rocha CHVJ 1 (foto J. P. Monteiro).
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 2 
 

Suporte. Superfície horizontal, com contorno trapezoidal, 

limitada por profundas fracturas e mostrando algumas fissuras, tanto 

transversais como oblíquas. Mede 0,160 m de comprimento e 0,120 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
CHVJ 2.1 – Abetarda. Representação, de pé, com a cabeça 

inclinada para diante e voltada para o lado esquerdo do observador. A 
cabeça apresenta crista, bico longo e forte, assentando em pescoço alto e 
largo, do qual pende tufo de penas. O corpo é de forma oval, mostra as 
asas fechadas e as penas da cauda, longas e dirigidas para cima. Foram 
figurados dois membros, altos e finos, tal como uma das patas. Foi 
gravada através de picotagem indirecta, com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas. 
Mede 0,110 m de comprimento e 0,080 m de altura máxima, na cabeça. 

 

 
 

 

CHÃO DA VELHA JUSANTE 3 
 

Suporte. Superfície horizontal, de forma trapezoidal, delimitada 

e atravessada por fissuras oblíquas. Mede 0,170 m de comprimento e 

0,120 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CHVJ 3.1 – Caprino. Representado voltado para o lado direito do 

observador, mostra cabeça de contorno triangular, as orelhas em 
perspectiva, pescoço curto e corpo trapezoidal, sugerindo perspectiva. 
Foram figurados os dois pares de membros, muito longos, sendo os 
dianteiros quase rectos e oblíquos em relação ao eixo do corpo, enquanto 
os traseiros são verticais, sugerindo movimento. O corpo encontra-se 
preenchido por picotados, organizados em quatro linhas horizontais. Foi 
gravado através de negativos com contorno circular ou oval, de pequenas 
a médias dimensões, constituindo linhas contínuas. Encontra-se 
sobreposto pela figura a seguir descrita (CHVJ 3.2). Mede 0,105 m de 
comprimento e 0,085 m de altura máxima, na cabeça. 

CHVJ 3.2 – Semicírculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linha descontínua. 
Sobrepõe a figura anteriormente descrita (CHVJ 3.1). Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

 
 

 
 
 

  

◄ Rocha CHVJ 2 (foto J. P. Monteiro). 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 4 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com perímetro de forma 

trapezoidal, definido por fracturas profundas. Mede 0,475 m de 

comprimento e 0,365 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
CHVJ 4.1 – Soliforme. Oferece corpo circular e oito raios, quase 

equidistantes, embora alguns se encontrem incompletos. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas quase contínuas. Encontra-se sobreposto por dois 
círculos concêntricos (CHVJ 4.2) e deve associar-se a outro soliforme 
(CHVJ 4.4). Mede 0,135 m de diâmetro. 

CHVJ 4.2 – Dois círculos concêntricos. Foram gravados com 
picotados, de contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, 
constituindo linhas largas mas algo descontínuas. Sobrepõe dois 
soliformes (CHVJ 4.1 e CHVJ 4.3) e triângulo (CHVJ 4.4). Medem 
0,150 m e 0,250 m de diâmetro. 

CHVJ 4.3 – Soliforme. Mostra corpo circular e nove raios 
equidistantes. Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linhas contínuas. Encontra-se 
sobreposto por um dos círculos concêntricos (CHVJ 4.2). Mede 0,170 m 
de diâmetro. 

CHVJ 4.4 – Triângulo. Isósceles, apresenta negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas algo 
descontínuas e preenchendo o interior. Foi sobreposto por dois círculos 
concêntricos (CHVJ 4.2). Mede 0,100 m de altura e 0,035 m de largura, 
na base. 

Comentário. Importa destacar as variantes técnicas de execução, 

os graus de pátina e, sobretudo, a sobreposição entre os dois soliformes e 

os dois círculos concêntricos, representando dois grandes períodos da 

evolução crono-estilística da arte do Vale do Tejo (períodos IV e V). 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

▼ Rocha CHVJ 4 (foto J. P. Monteiro). 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 5 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de contorno poligonal, 

definida por grandes fracturas e atravessada por fissuras longitudinais. 

Mede 0,245 m de comprimento e 0,175 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CHVJ 5.1 – Texugo (?). Figura representada de perfil, 

ligeiramente oblíqua e voltada para o lado direito do observador. 
Apresenta pescoço e cabeça longos, proporcionalmente grandes em 
relação ao corpo, sendo este de forma oval alongada e assentando em 
dois pares de membros rectos, mas algo inclinados. A cauda encontra-se 
levantada. Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou 

oval, de dimensões pequenas a médias, formando linhas contínuas e 
preenchendo o interior do corpo. Mede 0,193 m de comprimento e   
0,092 m de altura máxima, na cabeça. 

 
 
 

 

 
 ▼ Rocha CHVJ 5 (foto J. P. Monteiro). 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 6 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de forma trapezoidal, com 

contornos definidos por fracturas profundas, que também a seccionam 

longitudinalmente, onde se observam diversas fissuras oblíquas. Mede 

0,400 m de comprimento e 0,225 m de largura máxima. 

Catálogo.  
CHVJ 6.1 – Cervídeo. Figuração disposta horizontalmente, com a 

cabeça voltada para o lado direito do observador. Apresenta cabeça de 
contorno sub-rectangular, encimada por armação medianamente 
desenvolvida, em perspectiva e com forma de V. O corpo é largo e 
oferece a linha cérvico-dorsal quase recta, enquanto a ventral é muito 
convexa. Mostra apenas a figuração de um membro dianteiro e de outro 
traseiro. Tanto a cabeça como o interior do corpo encontram-se 
preenchidos por picotados. A cabeça e o pescoço foram sobrepostos por 
oval (CHVJ 6.2). Foi gravado através de negativos com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas apenas na 
cabeça. Mede 0,190 m de comprimento e 0,107 m de altura máxima, na 
cabeça. 

CHVJ 6.2 – Oval. Encontra-se representada através de picotados, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linha 
contínua. Sobrepõe a figura anteriormente descrita (CHVJ 6.1). Mede 
0,055 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

CHVJ 6.3 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por picotados 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, não constituindo 
linha contínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

CHVJ 6.4 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

Comentário. Tal como acontece com muitas outras figurações 

zoomórficas do Vale do Tejo, também o veado, estilizado estático desta 

rocha, foi sobreposto por oval, muito mais tardia. 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 7 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, delimitada por fracturas e 

cortada por fissuras longitudinais. Mede 0,350 m de comprimento e 

0,260 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CHVJ 7.1 – Cervídeo. Figuração disposta horizontalmente, com a 

cabeça voltada para o lado esquerdo do observador. A cabeça é longa e a 
extremidade do focinho plana. A armação, bem desenvolvida, encontra-
se em perspectiva, observando-se os galhos e a coroa. O corpo oferece 
forma oval alongada, detectando-se, no seu interior, duas linhas paralelas 
e horizontais, assim como picotados dispersos. Foram representados os 
dois pares de membros, os dianteiros algo arqueados e oblíquos em 
relação ao corpo e os traseiros verticais e paralelos. A cauda é curta e 
dobrada para baixo. Mostra negativos, com contorno circular e oval, de 

dimensões médias a grandes, constituindo linhas contínuas. Mede 0,340 
m de comprimento e 0,210 m de altura máxima, na cabeça. 

Comentário. A figuração de cervídeo acima descrita integra, 

claramente, o estilo estilizado estático, da arte tagana, com excelentes 

paralelos na rocha 491 de Fratel. 

 

 

 

  
◄ Rocha CHVJ 7 (foto J. P. Monteiro). 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 8 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno rectangular, 

definida por fracturas mas sem fissuras relevantes. Mede 0,300 m de 

comprimento e 0,200 m de largura. 

Catálogo. 
CHVJ 8.1 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões médias. Ocupa espaço medindo 
0,065 m de comprimento por 0,025 m de largura. 

CHVJ 8.2 – Antropomorfo. Semi-naturalista, foi representado de 
pé, oferecendo cabeça circular, onde dois negativos parecem figurar os 
olhos e outros o nariz. Possui corpo sub-rectangular preenchido por 
picotados, braços dobrados levantados ao alto, pernas verticais paralelas e 
falo. Entre a mão direita e a esquerda observa-se linha de negativos, 
pouco explícita mas que poderá querer registar artefacto. Foi gravado a 
partir de levantamentos com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, formando linhas descontínuas. Encontra-se muito erodido. 
Mede 0,130 m de altura e 0,130 m de largura, nos braços. 

CHVJ 8.3 – Linha curva. Talvez figurando artefacto, surge entre 
as mãos do antropomorfo anteriormente descrito (CHVJ 8.2) e mostra 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linha contínua. Mede 0,120 m de comprimento. 

CHVJ 8.4 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 9 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno rectangular, 

contendo fissuras longitudinais e algumas transversais. Mede 0,300 m de 

comprimento e 0,240 m de largura. 

Catálogo. 
CHVJ 9.1 – Círculo. Foi gravado através de negativos com 

contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linha quase contínua. No seu interior observa-se conjunto de picotados 
dispersos. Tanto a técnica de execução como o grau de pátina e, até, as 
dimensões, sugerem encontrar-se associado ao antropomorfo a seguir 
descrito (CHVJ 7.2). Mede 0,165 m de diâmetro. 

CHVJ 9.2 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se algo 
inclinado para o lado direito do observador. Oferece corpo rectilíneo, 
pequena cabeça, na continuação daquele, membros superiores e 
inferiores quase rectos e sexo. Foi figurado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo 
linhas contínuas e largas. Encontra-se, muito possivelmente, associado à 
figura anteriormente descrita (CHVJ 9.1). Mede 0,153 m de altura e 
0,105 m de largura, nos braços. 

CHVJ 9.3 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Encontra-se no interior 
de círculo (CHVJ 9.1). Mede 0,150 m de diâmetro.  

Comentário. O círculo e o antropomorfo esquemático 

constituem associação recorrente na arte do Vale do Tejo, atribuível ao 

seu período IV. Associações que julgamos conterem o mesmo significado 

integram antropomorfos masculinos, ou aparentemente assexuados, e 

representações solares radiadas. Será que nesta composição, como em 

outras semelhantes, o círculo corresponderá a símbolo solar?  

 

 
 

 

◄ Rocha CHVJ 9 (foto J. P. Monteiro).
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 10
 

Suporte. Superfície horizontal, com forma sub-rectangular, 

delimitada por fracturas profundas e atravessada por fissuras, tanto 

longitudinais como transversais. Mede 0,925 m de comprimento e    

0,400 m de largura, na área mesial. 

Catálogo. 
CHVJ 10.1 – Caprino (?). Representado de pé e voltado para o 

lado esquerdo do observador, mostra cabeça erguida, com perfil 
triangular, pescoço alto, a linha cérvico-dorsal ondulada, sendo a ventral 
plana. O interior do corpo oferece linha longitudinal. Os dois pares de 
membros foram, apenas, esboçados e são perpendiculares ao corpo. 
Mostra cauda curta. Foi gravado através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas a médias, constituindo linhas 
algo descontínuas. Mede 0,115 m de comprimento e 0,075 m de altura 
máxima, na cabeça. 

CHVJ 10.2 – Equídeo. Foi figurado obliquamente em relação à 
linha de terra, voltado para o lado direito do observador, na direcção da 
figura antropomórfica a seguir descrita (CHVJ 10.3), como que 
assentando apenas nas patas traseiras. Tanto a cabeça, como o longo 
pescoço, o corpo e a cauda, se encontram de perfil. O corpo é esbelto, 
apresentando a linha cérvico-dorsal ondulada e a ventral convexa. Os 
membros dianteiros estão dobrados e os traseiros, rectos, são 
perpendiculares ao corpo. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, formando linhas 
contínuas e preenchendo o interior do corpo, tal como o pescoço. Mede 
0,210 m de comprimento e 0,080 m de altura, no corpo. 

CHVJ 10.3 – Antropomorfo. Semi-naturalista, apresenta cabeça 
circular, corpo triangular, talvez vestindo saiote, que deixa ver parte dos 
membros inferiores, rectilíneos e paralelos. Os braços foram, apenas, 
esboçados, parecendo encontrar-se voltado para o lado esquerdo do 
observador, na direcção do zoomorfo descrito anteriormente           
(CHVJ 10.2) e ao qual se deve associar. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias, não 
constituindo linhas contínuas, mas preenchendo o interior da figura. 
Mede 0,100 m de altura e 0,035 m de largura, nos braços. 
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CHVJ 10.4 – Urso. Figurado sentado e voltado para o lado 
esquerdo do observador, mostra a cabeça e o corpo erguidos, com os 
membros dianteiros a par, dirigidos para diante. A cabeça encontra-se de 
perfil e exibe as duas pequenas orelhas. O corpo oferece forma ovalada. 
Foi representado através de picotados, com contorno circular ou oval, 
com dimensões pequenas e médias, muito patinados, formando linhas 
descontínuas e preenchendo o interior do corpo. Mede 0,100 m de altura 
e 0,050 m de largura. 

CHVJ 10.5 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

CHVJ 10.6 – Urso. Foi representado sentado, voltado para o lado 
esquerdo do observador, com a cabeça e o corpo erguidos, mostrando os 
membros dianteiros a par e dirigidos para diante. A cabeça foi figurada de 
perfil e apresenta as duas pequenas orelhas. O corpo oferece forma 
ovalada, com a linha cérvico-dorsal ondulada e a ventral algo convexa. 
Foi gravado com negativos de contorno circular e oval, de dimensões 
médias, muito patinados, constituindo linhas descontínuas e cobrindo 

tanto a cabeça como o corpo. Mede 0,155 m de altura e 0,100 m de 
largura, no corpo. 

CHVJ 10.7 – Zoomorfo indeterminado. Trata-se apenas do corpo, 
com forma oval alongada e disposto horizontalmente. Foi gravado com 
picotados de contorno oval e de dimensões médias, formando linha 
contínua e preenchendo o interior do corpo. Mede 0,070 m de 
comprimento e 0,025 m de largura máxima. 

CHVJ 10.8 – Oval. Apresenta negativos com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha quase contínua. 
Mede 0,150 m por 0,095 m, segundo dois eixos ortogonais. 

Comentário. A grande maioria das imagens desta rocha devem 

ser atribuídas ao período estilizado dinâmico da arte tagana, constituindo 

algumas delas exemplares significativos, como o cavalo que aparece 

associado a figura antropomórfica, talvez reproduzindo cena ligada à 

domesticação ou os dois ursos, espécie escassamente figurada na arte 

rupestre pós-paleolítica peninsular. 

 
 ▼ Rocha CHVJ 10. Pormenor (foto J. P. Monteiro). 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 11 
 

Suporte. Superfície horizontal (20º), com forma sub-trapezoidal, 

delimitada por fracturas profundas. Mede 0,250 m de comprimento e 

0,160 m de largura máxima. 

Catálogo. 
CHVJ 11.1 – Caprino. Ligeiramente inclinado em relação à linha 

de terra, encontra-se voltado para o lado esquerdo do observador. Mostra 
cabeça e corpo de perfil, enquanto a armação e as pernas se encontram 
em perspectiva. O corpo oferece forma oval alongada, conservando linha 
mediana, a linha da vida, e os dois pares de membros são rectilíneos, 
quase perpendiculares ao corpo, terminando no bordo do suporte. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas quase contínuas. Mede 0,232 m de 
comprimento e 0,085 m de altura máxima, na cabeça. 

Comentário. A figura descrita integra o estilo estilizado estático 

da nossa evolução da arte do Vale do Tejo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHÃO DA VELHA JUSANTE 12
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, junto ao bordo de rocha, com 

grandes dimensões e atravessada por fissuras longitudinais. Mede 0,340 

m de comprimento e 0,270 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
CHVJ 12.1 – Linha curva. Foi gravada com negativos de 

contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Envolve parcialmente dois círculos 
concêntricos (CHVJ 12.3). Mede 0,160 m de comprimento. 

CHVJ 12.2 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha 
contínua, embora de bordos algo difusos. Encontra-se sobreposta por dois 
círculos concêntricos (CHVJ 12.3). Mede 0,090 m por 0,060 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 
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CHVJ 12.3 – Dois círculos concêntricos. Mostram negativos 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando 
linhas contínuas, largas e profundas. Sobrepõem oval (CHVJ 12.2) e 
antropomorfo esquemático (CHVJ 12.4). Medem 0,060 m e 0,150 m, de 
diâmetro. 

CHVJ 12.4 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta forma 
ovalada e septo central, em forma de phi (φ). Foi realizado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
formando linhas quase contínuas. Foi sobreposto por dois círculos 
concêntricos (CHVJ 12.3). Mede 0,080 m de altura e 0,100 m de largura 
máxima. 

CHVJ 12.5 – Antropomorfo. Esquemático, mostra forma 
bitriangular e foi gravado a partir de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando os contornos e 
preenchendo o interior. Mede 0,046 m de altura e 0,032 m de largura 
máxima. 

CHVJ 12.6 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

Comentário. As figuras mais antigas desta rocha, mostrando 

picotados de menores dimensões, mais patinados e sendo sobrepostas por 

outras, são a oval e o antropomorfo em forma de phi. Algo mais tardio 

deverá ser o antropomorfo de corpo bitriangular, embora todas as 

imagens referidas integrem o período IV ou meridional da nossa 

evolução crono-estilística da arte tagana. 

A momento ulterior ao referido, pertencem os dois círculos 

concêntricos e a linha que parece querer envolvê-los. A técnica de 

realização destas figuras é algo diferente da usada nas anteriormente 

mencionadas, pois os negativos são de maiores dimensões, estão menos 

erodidos e constituem linhas contínuas, largas e profundas. Os dois 

círculos concêntricos sobrepõem, claramente, oval e antropomorfo, 

evidenciando importante relação estratigráfica. Estas imagens devem 

pertencer ao período V, ou atlântico, da arte do Vale do Tejo. 

 

 

 

 CHVJ 12.3 CHVJ 12.1  P V 
 

 

 
 

 

  CHVJ 12.5   P IV-B 
 

 

 

 CHVJ 12.4 CHVJ 12.2  

      P IV-A 
 

 

Síntese estratigráfica da rocha 12 de Chão da Velha Jusante. 
 

 

▼ Rocha CHVJ 12 (foto J. P. Monteiro). 
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CHÃO DA VELHA JUSANTE 13
 

Suporte. Sector de rocha sub-horizontal, com contorno 

trapezoidal, delimitado por fracturas profundas, sendo atravessado por 

fissuras e veios de quartzo. Mede 0,300 m de comprimento e 0,220 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
CHVJ 13.1 – Cervídeo. Representação de pé e voltada para o 

lado esquerdo do observador, com cabeça e corpo de perfil, encontrando-
se a armação e os membros em perspectiva. A figura sugere emergir de 
fractura, não tendo sido gravado o seu terço posterior. A cabeça oferece 
contorno trapezoidal, alongado, com a curva mandibular acusada. O 
pescoço é fino e comprido. A armação não apresenta galhos e tem forma 
de V. A linha cérvico-dorsal é ligeiramente côncava, aproveitando veio de 
quartzo, e a ventral algo convexa. Os membros dianteiros são lineares, 
dispostos em V e, portanto, oblíquos ao corpo. Este, tal como a cabeça, 
foram preenchidos por negativos dispersos, embora enformando linha 
central, possível reminiscência da linha da vida. Foi figurado a partir de 
picotados, mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias, 
constituindo linhas e manchas quase contínuas. Mede 0,280 m de 
comprimento e 0,180 m de altura máxima, na cabeça. 

CHVJ 13.2 – Mancha. Conjunto de levantamentos, mais ou 
menos dispersos, com contorno circular ou oval e de pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,120 m de diâmetro. 
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TABELAS 
 
 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 total 
antrop. semi-naturalista - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 
antrop. esquemáticos - - - - - - - - 1 - - 2 - 3 
veados - - - - - 1 1 - - - - - 1 3 
cabras montês - - 1 - - - - - - 1 1 - - 3 
cavalo - - - - - - - - - 1 - - - 1 
ursos pardos - - - - - - - - - 2 - - - 2 
gato bravo 1 - - - - - - - - - - - - 1 
texugo - - - - 1 - - - - - - - - 1 
abetarda - 1 - - - - - - - - - - - 1 
zoomorfo indeterminado - - - - - - - - - 1 - - - 1 
soliformes - - - 2 - - - - - - - - - 2 
linhas curvas - - - - - - - 1 - - - 1 - 2 
triângulo - - - 1 - - - - - - - - - 1 
círculos - - - - - 1 - - 1 - - - - 2 
dois círculos conc. - - - 1 - - - - - - - 1 - 2 
semicírculo - - 1 - - - - - - - - - - 1 
ovais - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 3 
manchas - - - - - 1 - 2 1 1 - 1 1 7 
Total 1 1 2 4 1 4 1 4 3 8 1 6 2 38 
Síntese iconográfica das rochas do Chão da Velha Jusante.  
 
 
Chão da Velha Jusante – Relações estratigráficas verticais (6). 

 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
                CHVJ 4.2      CHVJ 4.1              
                CHVJ 4.2      CHVJ 4.3              
                CHVJ 4.2      CHVJ 4.4              
                                    
          CHVJ 6.2                     CHVJ 6.1     
                                    
                CHVJ 12.3      CHVJ 12.2              
                CHVJ 12.3      CHVJ 12.4              
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GARDETE 
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▲ Gardete. Vista de nascente. ▲ Gardete. Vista de nordeste. 
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O núcleo de superfícies gravadas de Gardete aproveita extenso conjunto 

de afloramentos de xisto grauváquico, medindo cerca de 500 m de 

comprimento, disposto no sentido nascente-poente e desenvolvendo-se ao 

longo da margem direita do Tejo, sendo sobranceiro às suas águas. 

Aquele situa-se frente à foz da ribeira de Figueiró e a 800 m a 

jusante da barragem de Fratel.  

As coordenadas geodésicas de dois pontos extremos oferecem 

39º32’37’’ de latitude norte e 7º48’36’’ de longitude oeste de Greenwich, a 

montante, tal como 39º32’35’’ de latitude norte e 7º48’50’’ de longitude 

oeste de Greenwich, a jusante. 

A cota absoluta da rocha decorada mais alta é de 50,37 m. 

O local pertence à freguesia de Fratel e ao concelho de Vila Velha 

de Ródão. 

O acesso ao sítio que temos vindo a referir faz-se, a pé, a partir de 

pequeno paradouro, situado no lado norte da barragem de Fratel, daí 

seguindo vereda que desce até junto da via férrea da Beira Baixa e conduz 

a caminho de sirga que bordeja o Tejo. 

Foram estudadas 32 superfícies decoradas, tantas quantas existem 

neste arqueossítio, tendo-se executado decalques directos. 

O código utilizado na marcação da informação recolhida 

circunscreve-se à inicial do topónimo da povoação mais próxima, que é 

Gardete (G). 

◄ E. Anati, em Gardete. 
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GARDETE 1 
 

Suporte. Trata-se de conjunto constituído por pequenas superfícies 

sub-horizontais (11º), separadas por profundas fracturas, apresentando 

planta com forma trapezoidal. Oferece cor castanha avermelhada escura, 

com zonas azuladas e mede 1,700 m de comprimento máximo e 0,900 m 

na maior largura (lado poente). A maior dimensão encontra-se orientada no 

sentido nascente-poente. Integra a zona poente do principal núcleo de 

gravuras deste arqueossítio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo. 
G 1.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 

ou oval, de médias dimensões, constituindo linha descontínua. Foi 
sobreposto por linha curva (G 1.2). Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 1.2 – Linha curva. Foi representada através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Sobrepõe 
círculo (G 1.1). Mede 0,080 m de comprimento. 

G 1.3 – Círculo. É constituído por linha de picotados descontínuos, 
de contorno circular e, alguns, ovalados, de dimensões médias. Mede  
0,100 m de diâmetro. 

G 1.4 – Linha curva. Oferece picotados, de contorno circular ou 
oval, com médias a grandes dimensões, alguns muito oblongos ou em 
forma de bago de arroz, embora descontínuos. Mede 0,120 m de 
comprimento. 
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G 1.5 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de comprimento. 

G 1.6 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada, em 
contorno, embora mostre linha ao centro, talvez indicando o calcanhar. 
Encontra-se orientado no sentido poente-nascente. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, alguns destes longos e profundos, 
com a forma de bago de arroz. No interior da metade que parece 
corresponder a área distal, observam-se picotados dispersos. Mede     
0,240 m de comprimento e 0,110 m de maior largura, na área mesial. 

Comentário. O único caso de estratigrafia vertical observado nesta 

rocha respeita à sobreposição de círculo por curta linha curva que, com 

aquela pré-existência, forma figura com aspecto de ponto de interrogação. 

A utilização de variante técnica bem identificável, com negativos 

de contorno oblongo ou em forma de bago de arroz, próprios de ponta 

metálica, permite que integremos em um mesmo momento de gravação, a 

linha acima referida (G 1.2), tal como outra isolada (G 1.4) e o podomorfo 

(G 1.6). 

 

 

 P V P VI indet. total 
círculos 2 - - 2 
linhas curvas - 2 - 2 
podomorfo - 1 - 1 
mancha - - 1 1 
Total  2 3 1 6 

Síntese iconogáfica da rocha 1 de Gardete. 

 

 

 
  

► Rocha G 1. Podomorfo. 
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GARDETE 2 
 

Suporte. Trata-se de pequena superfície, sub-horizontal (10º), com 

forma trapezoidal, de cor castanha avermelhada. O seu eixo maior 

encontra-se orientado no sentido nascente-poente. Mede 0,450 m de 

comprimento máximo e 0,225 m de largura média. 

Catálogo. 
G 2.1 – Mancha. Apresenta picotados com contorno circular ou 

oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,300 m de diâmetro. 
G 2.2 – Mancha. Oferece negativos, com contorno circular ou 

oval, de dimensões médias. Mede 0,035 m de diâmetro. 
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GARDETE 3 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (11º), com contorno 

trapezoidal, de cor castanha avermelhada escura. A sua maior dimensão 

encontra-se orientada no sentido noroeste-sudeste. Mede 1,170 m de 

comprimento e 0,435 m de largura máxima, na superfície mesial. 

A iconografia reconhecida nesta rocha parece poder distribuir-se 

por três grandes zonas, uma central e duas extremas. 

Catálogo.  
G 3.1 – Círculo. Trata-se de esboço, produzido através de 

negativos com contorno oval, muito oblongos e profundos, com forma de 
bago de arroz, constituindo linha descontínua. Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 3.2 – Círculo. Esboço, enformado por picotados de contorno 
oval, do tipo bago de arroz, de grandes dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 3.3 – Círculo. Formado por negativos de contorno circular ou 
oval, estes do tipo bago de arroz, com grandes dimensões e constituindo 
linha descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 3.4 – Semicírculo. Apresenta levantamentos, de contorno 
circular ou oval, do tipo bago de arroz, profundos e constituindo linha 
descontínua. Sobrepõe parcialmente a figura anteriormente descrita         
(G 3.3). Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 3.5 – Círculo. Foi gravado a partir de negativos, com contorno 
oval ou em bago de arroz, possuindo grandes dimensões e formando linha 
descontínua. Sobrepõe colubrídeo (G 3.31). Mede 0,095 m de diâmetro. 

G 3.6 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno oval, 
muito oblongos e profundos, ou em forma de bago de arroz, embora não 
constituam linha contínua. Encontra-se adossado tanto à figura que 
acabámos de descrever (G 3.5) como à que mencionaremos em seguida  
(G 3.7). Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 3.7 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta corpo circular e 
barra vertical, conferindo-lhe a forma de phi (Φ). Foi gravado através de 
negativos, com contorno oval, oblongos e de grandes dimensões, 

constituindo linha contínua. Mede 0,120 m de altura e 0,120 m de largura 
máxima. 

G 3.8 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, embora em 
algumas zonas sugiram constituir linhas, com contorno circular ou oval, 
mas onde predominam aqueles do tipo bago de arroz, de médias e grandes 
dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 3.9 – Círculo. Foi gravado com negativos, de contorno circular 
ou oval, alguns muito oblongos, do tipo bago de arroz, de grandes 
dimensões, embora não constituam linha contínua. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 3.10 – Círculo. Apresenta picotados, de contorno circular ou 
oval, a maioria dos quais do tipo bago de arroz, e de grandes dimensões, 
enformando linha descontínua. Sobrepõe a figura que a seguir se descreve 
(G 3.11). Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 3.11 – Podomorfo. Trata-se de esboço de pegada humana 
calçada, de lado indeterminado, orientada no sentido nascente-poente e 
realizada com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,200 m de comprimento e 
0,100 m de largura, na área mesial 

G 3.12 – Linha curva. Foi gravada com levantamentos de contorno 
oval alongado, ou do tipo bago de arroz, de grandes dimensões, 
constituindo linha algo descontínua. Sobrepõe a figura anteriormente 
mencionada (G 3.11). Mede 0,230 m de comprimento. 

G 3.13 – Mancha. Apresenta forma circular e negativos de 
contorno oval, de tamanho médio e não muito profundos. Mede 0,060 m 
de diâmetro. 

G 3.14 – Oval. Integra aglomeração de formas subcirculares, 
constituída pelas oito figuras a seguir descritas, aproveitando parte da oval 
em seguida mencionada. Foi gravada com picotados de contorno oval 
alongada, em forma de bago de arroz, grandes e profundos, constituindo 
linha larga e contínua. Mede 0,110 m por 0,080 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 3.15 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno oval 
alongado, largos e profundos, formando linha contínua. Mede 0,105 m por 
0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 3.16 – Podomorfo. Apresenta pegada humana esquerda, calçada, 
dirigida no sentido sul-norte. Foi definido através de picotados, com 
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contorno oval alongado, largos e profundos, que constituem linha por 
vezes descontínua. Encontra-se adossado ao lado sul da oval anteriormente 
descrita (G 3.15). Mede 0,150 m de comprimento e 0,080 m de largura 
máxima, no terço distal. 

G 3.17 – Círculo. Constituído por levantamentos com forma oval 
alongada, grandes e profundos, formando linha larga mas em parte 
descontínua. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 3.18 – Oval. Formada parcialmente por parte das quatro figuras 
antes descritas, apresenta negativos de contorno oval alongado, grandes e 
profundos, constituindo linha larga mas algo descontínua. Mede 0,120 m 
por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 3.19 – Círculo. Adossado à figura antes descrita e à que se 
sucede, apresenta levantamentos de contorno oval, grandes e profundos, 
embora formando linha descontínua. Mede 0,035 m de diâmetro. 

G 3.20 – Oval. É constituída por picotados de contorno oval 
alongado, grandes e profundos, embora não formem linha contínua. 
Encontra-se adossada às duas figuras precedentes e a oval que 
descreveremos (G 3.22). No seu interior observa-se, além da oval a seguir 
descrita (G 3.21), conjunto de picotados dispersos. Mede 0,160 m por 
0,120 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 3.21 – Oval. Encontra-se no interior da figura anteriormente 
descrita, tendo sido produzida com negativos de contorno oval alongado, 
formando linha descontínua. Mede 0,075 m por 0,030 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

G 3.22 – Oval. Foi adossada ao lado sul da oval descrita G 3.20 e 
mostra picotados de contorno oval alongado, grandes e profundos, 
constituindo linha larga e quase contínua. Mede 0,120 m por 0,075 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

G 3.23 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por levantamentos 
com contorno circular ou oval, alongados ou forma de em bago de arroz, 
profundos e constituindo linha descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 3.24 – Mancha. É formada por negativos dispersos, de contorno 
oval, com diferentes dimensões, alguns parecendo constituir linhas. Mede 
0,125 m de diâmetro. 

G 3.25 – Círculo. Esboço, executado através de picotados com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e muito descontínuos. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 3.26 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha contínua. Mede 
0,105 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 3.27 – Oval. Encontra-se figurada através de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,065 m por 0,020 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 3.28 – Círculo. Mostra picotados, de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 0,095 m de 
diâmetro. 

G 3.29 – Círculo. Parcialmente amputado, devido a fractura do 
bordo do suporte, encontra-se adossado ao lado sul do círculo 
anteriormente descrito (G 3.28) e mostra levantamentos de contorno oval 
ou circular, largos e profundos, constituindo linha descontínua. No interior 
oferece picotados dispersos. Mede 0,120 m de diâmetro. 

G 3.30 – Círculo. Aproveita parte das duas figuras precedentes, 
tendo o restante contorno sido gravado com negativos ovais, largos e 
profundos, formando linha descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 3.31 – Colubrídeo. Apresenta cinco curvaturas e encontra-se 
disposto no sentido sudoeste-nordeste, como que caminhando do bordo da 
rocha para o seu centro. Foi gravado através de levantamentos, possuindo 
contorno oval e grandes dimensões, do tipo bago de arroz, constituindo 
linha algo descontínua. Foi sobreposto por círculo (G 3.5). Mede 0,270 m 
de comprimento. 

G 3.32 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno oval, de tipo bago de arroz e de médias a grandes dimensões. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 3.33 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno oval e médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 3-34 – Mancha. Grupo de negativos, oferecendo contorno oval e 
médias a grandes dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

G 3. 35 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo contorno 
oval e médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. Conforme referimos, o esboço de podomorfo         

(G 3.11) foi sobreposto por círculo (G 3.10) e por linha (G 3.12), ambos 
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com técnica e pátina idênticas. Também um outro círculo (G 3.5), 

sobrepôs colubrídeo (G 3.31).  

A aglomeração constituída pelas figuras G 3.14 a G 3.22 mostra 

estratigrafia horizontal, embora não deva ter valor diacrónico, tratando-se 

antes de figuras sucessivamente adossadas, talvez em um mesmo 

momento e pela mão do mesmo gravador. 

Assim, à oval G 3.15 adossaram-se as ovais G 3.14 e G 3.16, uma  

de cada lado. Depois foi gravado o círculo G 3.17 e, em seguida, a oval    

G 3.18. Ulteriormente surgiram as ovais G 3.20 e G 3.21 e, por fim, o 

pequeno círculo, G 3.19 e a oval G 3.22. 

As nove figuras referidas mostram idêntica técnica de gravação e 

pátina, onde ressaltam os muito característicos negativos em forma de 

bago de arroz. 

Outra aglomeração de figuras circulares, formada apenas por três 

elementos, mostra círculo (G 3.28), a que foi adossado outro círculo        

(G 3.29) e àqueles dois associou-se o círculo G 3.30. 

Também no conjunto antes mencionado a técnica e a pátina 

sugerem um mesmo momento de gravação. 

Mostram, ainda, idêntica técnica de gravação e pátina, com a 

utilização de artefacto que produziu levantamentos oblongos, do tipo bago 

de arroz, as ovais G 3.26 e G 3.27, tal como o antropomorfo em forma de 

Φ (G 3.7) e o colubrídeo (G 3.31), que pode encontrar-se associado a 

círculo. 

 

 

 

  

▲ Rocha G 3.
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 P V P VI-A P VI-B P ? total 
antropomorfo - - 1 - 1 
colubrídeo - 1 - - 1 
círculos 1 2 11 - 14 
semicírculo - - 1 - 1 
ovais - - 8 - 8 
podomorfos - 1 1 - 2 
linha curva - - 1 - 1 
manchas - - 2 5 7 
Total  1 4 25 5 35 

Síntese iconográfica da rocha 3 de Gardete. 
 

  

  

  G 3.5  G 3.10  G 3.12   P VI-B 
  

  

  

  

  G 3.31  G 3.11    P VI-A 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 3 de Gardete. 
 
 
 
 

 
 

  

▼ Rochas G1, G 4 e G 5. 
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GARDETE 4 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (9º), com contorno de forma 

trapezoidal, de cor castanha avermelhada, escura. A sua maior dimensão 

encontra-se orientada no sentido sudoeste-nordeste. Mede 1,075 m de 

comprimento e 0,725 m de largura máxima. 

Catálogo. 
G 4.1 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 

ou oval, de grandes dimensões, embora não constituam linha contínua. 
Mostra no interior do lado nascente pequeno quadrado adossado, que lhe 
confere aspecto idoliforme. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 4.2 – Mancha. Constituída por picotados, de contorno circular 
ou oval, largos e profundos. Mede 0,080 m de diâmetro máximo. 

G 4.3 – Trapézio. Apresenta linha contínua, constituída por 
picotados de contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Encontra-se 
incompleto devido a fractura do suporte e envolve a figura a seguir 
descrita (G 4.4). Mede 0,175 m de comprimento e 0,170 m de largura 
máxima. 

G 4.4 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, largos e profundos, embora não constituam linha contínua. Mede 
0,110 m de diâmetro. 

G 4.5 – Trapézio. Aproveita o lado noroeste da figura 
seguidamente descrita e foi gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,085 m de comprimento 
máximo e 0,070 m de altura. 

G 4.6 – Trapézio. Definido por linha descontínua, de negativos 
com contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
comprimento máximo e 0,075 m de altura. 

G 4.7 – Mancha. É formada por picotados dispersos, alguns 
sugerindo formas e esboços de linhas, com contorno circular ou oval e de 
diferentes dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 4.8 – Mancha. Corresponde a conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval e diferentes dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

G 4.9 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. Um 
segmento liga esta figura ao círculo primeiramente descrito (G 4.1). Mede 
0,065 m de diâmetro. 

G 4.10 – Mancha. É formada por picotados de contorno circular ou 
oval, com pequenas e médias dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 4.11 – Círculo. Foi construído com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 
0,110 m de diâmetro. 

G 4.12 – Círculo. Apresenta picotados, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias e algo descontínuos. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

G 4.13 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Esta figura 
encontra estreitas similitudes, técnicas e de pátina, com figura 
anteriormente descrita (G 4.9). Mede 0,055 m de diâmetro. 

G 4.14 – Oval. Pequeno esboço, formado por picotados de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m por 
0,020 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 4.15 – Mancha. Apresenta forma oval e é constituída por 
picotados dispersos, de contorno circular ou oval e de pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,055 m de diâmetro. 

G 4.16 – Círculo. É formado por levantamentos de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 4.17 – Linha curva. Com forma ondulada e descontínua, é 
constituída por picotados, de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,170 m de comprimento. 

G 4.18 – Triângulo. Equilátero, mostra contorno descontínuo e o 
interior preenchido por picotados dispersos, foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,045 m de altura 
e 0,055 m de largura máxima. 
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▲ Rocha G 4, vista de sul.  
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G 4.19 – Triângulo. Escaleno, foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, embora não constituam 
linhas contínuas. Mede 0,050 m de altura e 0,060 m de largura máxima. 

G 4.20 – Semicírculo. Foi definido por linha descontínua, formada 
por negativos de contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 4.21 – Mancha. Apresenta levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

G 4.22 – Mancha. Oferece negativos dispersos, talvez definindo 
forma circular, com contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

G 4.23 – Linha curva. Corresponde a esboço, descontínuo e 
definido por picotados, de contorno circular ou oval, com médias a 
grandes dimensões. Foi gravada depois da figura que descreveremos em 
seguida (G 3.24). É ainda possível que se trate de continuação de linha 
acima mencionada (G 4.17). Mede 0,180 m de comprimento. 

G 4.24 – Soliforme. É constituído por círculo com sete raios 
exteriores, não equidistantes e com diferentes dimensões. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas largas e quase contínuas. Esta representação deve 
associar-se à descrita seguidamente (G 4.25), formando par de soliformes 
conotados com a presença da divindade feminina de olhos solares. Mede 
0,190 m de diâmetro máximo. 

G 4.25 – Soliforme. É formado por círculo incompleto, com sete 
raios exteriores, alguns dos quais pouco definidos. Os raios não são 
equidistantes e apresentam diferentes dimensões. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
formando linhas largas mas nem sempre contínuas. Conforme referimos 
deve associar-se à figura antes descrita (G 4.24). Mede 0,185 m de 
diâmetro máximo. 

G 4.26 – Trapézio. Um dos seus lados é formado por parte de um 
dos raios de soliforme descrito (G 4.24) e os restantes apresentam linhas 
descontínuas, constituídas por negativos, de contorno circular ou oval, de 
médias a grandes dimensões. Mede 0,080 m de comprimento máximo e 
0,075 m de altura. 

G 4.27 – Trapézio. Dois dos seus lados aproveitam raios de 
soliforme (G 4.25), enquanto os dois restantes foram formados por 
negativos de contorno circular ou oval, com médias a grandes dimensões e 
algo descontínuos. Mede 0,065 m de comprimento e 0,055 m de altura. 

G 4.28 – Covinha. Situa-se entre dois raios de soliforme (G 4.25) e 
apresenta perímetro de forma subcircular. Foi gravada a partir de 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

G 4.29 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval. Foi 
figurada através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,030 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,010 m de profundidade. 

G 4.30 – Círculo. Trata-se, apenas, de esboço, formado por 
levantamentos de contorno circular ou oval, com pequenas dimensões, 
constituindo linha descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 4.31 – Círculo. Corresponde a esboço, constituído por 
levantamentos, de contorno circular ou oval, com pequenas dimensões, 
enformando linha descontínua. Mede 0,045 m diâmetro. 

G 4.32 – Semicírculo. Esboço, formado por levantamentos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 4.33 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões, formando linha descontínua. 
Mede 0,035 m de diâmetro. 

G 4.34 – Face oculada. Constituída por par de círculos, parecendo 
ligados por alguns picotados, situa-se na extremidade do painel, em zona 
delimitada por dois dos seus bordos, sugerindo o contorno. Foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, formando linhas descontínuas e com diferentes larguras. Cada 
um dos círculos mede 0,075 m de diâmetro e o conjunto atinge 0,160 m de 
comprimento. 

G 4.35 – Oval. Esboço, executado a partir de levantamentos 
possuindo contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,060 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 4.36 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, mostrando 
contorno oval e dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 
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G 4.37 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de pequenas a grandes dimensões. Mede 0,110 m de diâmetro. 

G 4.38 – Mancha. Grupo de picotados, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 4.39 – Mancha. Aglomerado de negativos, mostrando contorno 
circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,035 m de diâmetro. 

Comentário. O segmento que une o círculo G 4.9 ao círculo 

primeiramente descrito (G 4.1) sobrepõe este, pelo que aquela primeira 

figura é ulterior. Já antes assinalámos que ela apresenta técnica e desgaste 

muito semelhantes, aos que observamos no círculo G 4.13. Podemos, 

assim, concluir que os círculos G 4.9 e G 4.13 são ulteriores ao círculo     

G 4.1. 

Apesar das semelhanças técnicas e do grau de pátina observados 

nas figuras G 4.3 e G 4.4, a primeira envolve a segunda sobrepondo-se, 

ainda que tangencialmente, ao círculo descrito como G 4.11. A maior 

continuidade, largura e profundidade da gravação podem indicar, também, 

momento ulterior àquelas outras figuras. 

Na zona da rocha que temos vindo a tratar detectam-se, pois, três 

momentos de gravação. Ao primeiro corresponde o círculo G 4.1, ao 

segundo os círculos G 4.4, G 4.9, G 4.11 e G 4.13, constituindo o terceiro 

momento o trapézio G 4.3. 

A forma trapezoidal que descrevemos com o G 4.5 utiliza parte do 

trapézio G 4.6, denunciando dois momentos distintos de gravação. 

Anteriormente referimos a contemporaneidade dos dois soliformes 

e, também, o facto de poderem constituir a representação dos olhos solares 

de super-divindade, com origem mediterrânica que surge representada em 

numerosos artefactos do Calcolítico do Sul da Península Ibérica. 

Alguns raios de ambos soliformes foram reutilizados como lados 

de trapézios (G 4.26 e G 4.27), aliás tecnicamente semelhantes a outros 

trapézios (G 4.5 e G 4.6). 

É possível que as duas covinhas que se encontram próximas        

(G 4.28 e G 4.29), constituam uma terceira fase de gravação da zona que 

temos vindo a analisar. A covinha G 4.27 é, certamente, ulterior, ao 

soliforme G 4.25, dado ter sido gravado entre dois dos seus raios. 

Importa ainda referir o contributo oferecido pela forma do suporte 

para a definição da face oculada, aspecto que de certo modo se encontra 

também presente na rocha 17 desta estação e em outras do complexo do 

Vale do Tejo. 
 

 P IV P V P VI P ? total 
círculos 1 4 - 5 10 
semicírculos - 1 - 1 2 
oval - 1 - 1 2 
trapézios - - 5 - 5 
triângulos - - 2 - 2 
soliformes 2 - - - 2 
face oculada 1 - - - 1 
Linhas curvas - - - 2 2 
manchas - - - 11 11 
covinhas - - 2 - 2 
Total  4 6 9 20 39 

Síntese iconográfica da rocha 4 de Gardete. 
 

  ▲ Rocha G 4. Par de soliformes (G 4.24, G 4.25) e trapézios (G 4.26 e G 4.27).

441



   

GARDETE 5 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), com contorno 

trapezoidal, definida por fracturas profundas e mostrando numerosas 

fissuras oblíquas. Mede 1,500 m de comprimento e 0,750 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo 
G 5.1 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravada 

com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,010 m por 0,007 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,007 m de 
profundidade 

G 5.2 – Círculo. Foi representado através de levantamentos com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,125 m de diâmetro. 

G 5.3 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi figurada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,025 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,010 m de 
profundidade. 

G 5.4 – Mancha. Conjunto de negativos com contorno circular ou 
oval, alguns do tipo bago de arroz, com pequenas, médias e grandes 
dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 5.5 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões pequenas a médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 5.6 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 5.7 – Círculo. Oferece picotados, com contorno oval e de 
dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

G 5.8 – Círculo. Trata-se de esboço, realizado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,045 m de diâmetro. 

G 5.9 – Oval. Oferece picotados de contorno oval, muito 
alongados, do tipo bago de arroz, de dimensões médias a grandes, 
formando linha quase contínua. Mede 0,085 m por 0,070 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

G 5.10 – Mancha. Núcleo levantamentos, com contorno oval e de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,015 m de diâmetro. 

G 5.11 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Ocupa zona rectangular, medindo 0,115 m 
de comprimento e 0,035 m de largura. 

G 5.12 – Círculo. Esboço, realizado a partir de levantamentos, com 
contorno circular, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

G.5.13 – Círculo. Esboço, produzido com picotados, de contorno 
circular ou oval, de pequenas ou médias dimensões, constituindo linha 
larga e descontínua. Mede 0,075 m de diâmetro. 

G 5.14 – Oval. Esboço, representado com negativos de contorno 
oval, de dimensões grandes, formando linha descontínua. Mede 0,030 m 
por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 5.15 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, alguns do tipo bago de arroz, 
formando linha descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 5.16 – Oval. Apresenta levantamentos com contorno oval, de 
dimensões médias a grandes, constituindo linha descontínua. Mede    
0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 5.17 – Oval. Esboço, formado por picotados, de contorno oval, 
alguns do tipo bago de arroz, com dimensões médias a grandes, mas 
descontínuos. Mede 0,060 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 5.18 – Oval. Esboço, constituído por negativos de contorno oval, 
alongado, do tipo bago de arroz e descontínuos. Mede 0,050 m por     
0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 5.19 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno oval e de 
dimensões médias, alguns do tipo bago de arroz. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

G 5.20 – Círculo. Esboço, formado por levantamentos com 
contorno circular, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 0,030 m 
de diâmetro. 
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G 5.21 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval e foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 
0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,008 m de 
profundidade.  

G 5.22 – Triângulo. Isósceles, apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas algo descontínuas. 
Mede 0,035 m de altura e 0,055 m de largura na base. 

G 5.23 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Encontra-se envolvida por mancha de picotados (G5.24). Mede 0,035 m 
por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,012 m de profundidade. 

G 5.24 – Mancha. Conjunto de picotados, dispostos em torno de 
covinha oval (G5.23), oferecendo contorno circular ou oval e dimensões 
médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 
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G 5.25 – Idoliforme. Mostra corpo com forma trapezoidal e, junto 
a uma das extremidades, par de pequenas covinhas representando os olhos. 
Foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias a grandes, constituindo linhas largas, profundas e contínuas. 
Encontra-se orientado no sentido sudoeste-noroeste. Mede 0,145 m de 
altura e 0,100 m de largura máxima. 

G 5.26 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo contorno 
oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,025 m de diâmetro. 

G 5.27 – Oval. Esboço, formado por negativos de contorno oval e 
de pequenas dimensões, originando linha descontínua. Mede 0,040 m por 
0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 5.28 – Mancha. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,110 m de comprimento e 0,030 m de 
largura. 

G 5.29 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões pequenas a médias. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

G 5.30 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 5.31 – Mancha. Conjunto de picotados, possuindo contorno 
oval, alguns do tipo bago de arroz. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 5.32 – Círculo. Esboço, formado por levantamentos de contorno 
circular, com pequenas dimensões e descontínuos. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

Comentário. Esta superfície oferece, sobretudo, figurações 

atribuíveis aos períodos terminais da arte do Vale do Tejo, nomeadamente 

as produzidas com negativos do tipo bago de arroz, denunciando a 

utilização na sua manufactura de artefactos metálicos resistentes, de 

bronze ou, quiçá, de ferro (períodos V e VI). 

Constitui excepção àquele panorama a representação idoliforme 

(G5.25), muito semelhante a imagem da rocha 11 (G11.52) deste mesmo 

arqueossítio, e que devemos atribuir ao período IV da arte tagana e, 

portanto, a cronologia compreendida entre o Neolítico Final e o 

Calcolítico. 

Importa, ainda, registar o elevado número de manchas e de figuras 

apenas esboçadas presentes na superfície agora descrita, tal como a 

presença de grande círculo na zona central e mais elevada deste suporte. 

 

 

 P IV P VI P ? total 
idoliforme 1 - - 1 
círculos 1 8 - 9 
ovais - 5 - 5 
covinhas - - 5 5 
manchas - - 11 11 
triângulo - - 1 1 
Total 2 13 17 32 

Síntese iconográfica da rocha 5 de Gardete. 
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GARDETE 6 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (12º), constituída por duas 

áreas, uma no lado poente, com contorno de forma triangular, e outra, no 

lado oposto, com forma trapezoidal. Ambas oferecem cor castanha 

avermelhada, de tom escuro. 

A primeira daquelas mede 1,350 m de comprimento e 0,800 m de 

largura máxima, enquanto a segunda tem 1,350 m de comprimento e  

0,580 m de largura, na área mesial. 

A maior dimensão da primeira área encontra-se disposta no sentido 

sudoeste-nordeste e a da segunda no sentido nascente-poente. Integra o 

sector central do conjunto de rochas que temos vindo a descrever. 

Catálogo. 
G 6.1 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou oval, 

com pequenas dimensões, constituindo linha descontínua. Mede 0,055 m 
de diâmetro. 

G 6.2 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno circular 
ou oval, alguns de grandes dimensões, enformando linha descontínua. 
Sobrepõe, parcialmente, a figura antes descrita (G 6.1) e antropomorfo   
(G 6.5). Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 6.3 – Círculo. Foi representado através de levantamentos, de 
contorno circular e, sobretudo, oval, alguns com grandes dimensões e 
alongados, em forma de bago de arroz. Encontra-se unido à figura 
anteriormente descrita (G 6.2) e com ela pode representar motivo oculado. 
Sobrepõe a figura a seguir mencionada (G 6.4) e antropomorfo (G 6.5). 
Mede 0,085 m de diâmetro. 

G 6.4 – Círculo. Apresenta picotados, de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, formando linha descontínua. Foi, conforme 
referimos, parcialmente sobreposta por círculo (G 6.3). Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 6.5 – Antropomorfo. Representação esquemática, orientada no 
sentido norte-sul. Mostra cabeça e corpo lineares, braços semi-erguidos na 

horizontal e pernas em forma de V invertido, muito aberto. Oferece 
levantamentos circulares ou ovais, de médias e grandes dimensões, 
formando linhas largas mas descontínuas. A cabeça e o braço direito foram 
sobrepostos por círculos (G 6.3 e G 6.2). Mede 0,185 m de altura e     
0,100 m de largura máxima, nos braços. 

G 6.6 – Linha curva. Foi realizada através de picotados, com 
contorno oval alongado, em forma de bago de arroz, grandes e profundos, 
que constituem linha larga e contínua. Mede 0,175 m de comprimento. 

G 6.7 – Meandro. Apresenta seis curvas. Foi gravado a partir de 
negativos, com contorno oval alongado, ou em bago de arroz, constituindo 
linha larga, contínua e profunda. Sobrepõe antropomorfo (G 6.9). Mede 
0,875 m de comprimento. 

G 6.8 – Círculo. Encontra-se representado com negativos, de 
contorno oval, oblongos ou em forma de bago de arroz, grandes e 
profundos, embora constituindo linha descontínua. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

G 6.9 – Antropomorfo. Esquemático, está orientado no sentido 
norte-sul. A cabeça, o corpo e o sexo correspondem a traço linear e os dois 
pares de membros igualmente a linhas, perpendiculares à primeira. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas 
dimensões, encontrando-se muito desgastados, formando linhas largas e 
quase contínuas. A extremidade do membro inferior direito foi sobreposta 
pelo meandro acima descrito (G 6.7). Mede 0,110 m de altura e 0,100 m 
de largura nas pernas. 

G 6.10 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno oval, 
grandes e profundos, formando linha contínua. Tanto a técnica como o 
grau de pátina são idênticos às do meandro (G 6.7). Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 6.11 – Círculo. Apresenta negativos de contorno circular ou 
oval, com pequenas dimensões, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

G 6.12 – Círculo. Mostra negativos, de contorno circular ou oval, 
com pequenas e médias dimensões, constituindo linha descontínua. Mede 
0,070 m de diâmetro. 

G 6.13 – Círculo. Foi gravado com picotados de contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha quase 
contínua. Fractura do suporte fez com que tenha o aspecto de semicírculo.  
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Mede 0,100 m de diâmetro. 
G 6.14 – Mancha. Conjunto levantamentos dispersos, com 

contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

G 6.15 – Oval. Trata-se de esboço, realizado com picotados de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,090 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 6.16 – Mancha. É formada por picotados dispersos, com 
contorno circular e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 6.17 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Oferece, 
quase ao centro, pequena mancha de picotados. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

G 6.18 – Círculo. Oferece levantamentos de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, constituindo linha descontínua. Tanto a 
técnica como a pátina são idênticas às observadas no círculo anteriormente 
descrito (G 6.17), ao qual se encontra ligado por dois pequenos segmentos, 
sugerindo constituir face oculada. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 6.19 – Semicírculo. Corresponde a esboço, formado por 
picotados de contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo 
linha descontínua. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 6.20 – Disco. Encontra-se preenchido por picotados dispersos, 
de contorno circular ou oval, com dimensões médias a grandes. Mede 
0,120 m de diâmetro. 

G 6.21 – Linha recta. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões e descontínuos. Sobrepõe parte da figura antes 
descrita (G 6.20). Mede 0,060 m de comprimento. 

G 6.22 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha descontínua. Mede  
0,090 m de diâmetro. 

G 6.23 – Mancha. Extensa zona contendo picotados dispersos, 
com contorno circular e dimensões médias. Mede 0,250 m de diâmetro. 

G 6.24 – Círculo. É formado por levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha descontínua. 
Tanto a forma, como as dimensões e pátina dos negativos são semelhantes 
aos observados nos círculos descritos com os G 6.17 e G 6.18. Mede  
0,080 m de diâmetro. 

G 6.25 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular, 
e dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

G 6.26 – Antropomorfo. Representação esquemática, disposta no 
sentido sul-norte, constituída por cabeça e corpo lineares, braços muito 
longos e semierguidos, formando ligeiro ângulo e pernas muito abertas em 
forma de V invertido. Foi gravado com picotados de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, integrando linha descontínua. Mede 0,080 m 
de altura e 0,105 m de largura máxima, nos braços. 

G 6.27 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por picotados, com 
contorno circular e dimensões médias, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,025 m de diâmetro. 

G 6.28 – Oval. Foi gravada através de picotados, com contorno 
oval e de grandes dimensões, que também se encontram dispersos pelo seu 
interior, formando linha descontínua. Mede 0,120 m por 0,080 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

G 6.29 – Oval. Apresenta picotados de contorno circular e oval, 
com médias a grandes dimensões, constituindo linha descontínua. É 
sobreposta, tangencialmente, pela figura a seguir descrita (G 6.30) e 
sobrepõe falo (G 6.32). Mede 0,110 m por 0,080 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 6.30 – Oval. Mostra negativos de contorno circular ou oval, com 
grandes dimensões, formando linha descontínua. Sobrepõe a figura 
anteriormente mencionada (G 6.29) e falo (G 6.32). Mede 0,170 m por 
0,130 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 6.31 – Círculo. Trata-se de esboço, realizado com negativos de 
contorno oval, de grandes dimensões, formando linha descontínua. 
Encontra-se no interior da figura antes descrita (G 6.30). Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

G 6.32 – Meandro. Descreve cinco curvas e foi gravado através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, 
constituindo linha contínua. Foi sobreposto por duas ovais (G 6.29 e         
G 6.30). Mede 0,185 m de comprimento máximo. 

G 6.33 – Semicírculo. Oferece levantamentos de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias, formando linha descontínua. Mede   
0,055 m de diâmetro. 
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G 6.34 – Meandro. Grande linha, produzida com negativos de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias a grandes, nem sempre 
contínua e que se desenvolve ao longo do bordo norte do suporte. Por 
vezes associa-se a figuras pré-existentes, nomeadamente a disco (G 6.35) e 
a par de círculos (G 6.40 e G 6.41). Ocupa área com 0,550 m de 
comprimento e 0,200 m de largura. 

G 6.35 – Disco. Apresenta negativos, de contorno circular ou oval,  

com pequenas dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 
G 6.36 – Mancha. É formada por picotados dispersos, de contorno 

circular ou oval e de pequenas ou médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

G 6.37 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de esboços, 
elaborados com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 

▲ Rocha G 6, vista de nascente. 
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médias, constituindo linhas descontínuas. Medem 0,070 m e 0,110 m de 
diâmetro. 

G 6.38 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno oval, de 
médias dimensões, constituindo linha descontínua. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 6.39 – Mancha. Apresenta contorno aproximadamente oval e é 
formada por picotados dispersos, com contorno oval, alguns longos, do 
tipo bago de arroz e de grandes dimensões. Ocupa área com cerca de  
0,200 m de comprimento e 0,130 m de largura. 

G 6.40 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha quase contínua. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 6.41 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha contínua, apenas interrompida 
por fractura do suporte. Mostra técnica e pátina semelhantes ao círculo 
antes descrito (G 6.40), com o qual parece constituir par. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

G 6.42 – Círculo. Possui levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com médias a grandes dimensões, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,055 m de diâmetro. 

G 6.43 – Círculo. Trata-se de esboço, enformado por negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha 
descontínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 6.44 – Oval. Apresenta picotados de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,100 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 6.45 – Mancha. É constituída por negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

Comentário. No painel situado no lado poente, observam-se dois 

pequenos círculos (G 6.1 e G 6.4), sobrepostos por dois círculos maiores, 

ligados entre si (G 6.2 e G 6.3), oferecendo variante técnica bem distinta 

daqueles. 

As duas últimas figuras referidas sobrepõem a cabeça e a 

extremidade do braço direito de antropomorfo (G 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Rocha G 6. Meandro (G 6.7) e círculos (G 6.10 – G 6.12). 

▲ Rocha G 6. Meandro (G 6.34 e círculos (G 6.40, G 6.41). 
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Por fim, foi traçada linha, larga e profunda, que sobrepõe o círculo 

(G 6.2) e cujo grau de pátina evidencia ter sido a última figura a ser 

gravada deste conjunto. 

Além das alterações iconográficas, os quatro momentos de 

gravação detectados correspondem a diferentes variantes técnicas e a graus 

de desgaste distintos, demonstrando larga diacronia. 

Ao centro do sector do painel que descrevemos encontra-se 

segundo antropomorfo esquemático (G 6.9), com um dos membros 

claramente sobreposto por longa linha meandriforme (G 6.7) que devemos 

associar, dados os seus atributos técnicos e grau de pátina, a linha descrita 

(G 6.6), assim como a círculo (G 6.10). 

Aquela última figura sobrepõe tangencialmente círculo (G 6.11), 

mais pátinado e gravado com picotados de contorno circular, pouco 

profundos, assemelhando-se aos que enformam antropomorfo (G 6.9). 

Importa, ainda, registar a sobreposição de círculo (G 6.20) por 

linha recta, formada por picotados largos e profundos (G 6.21). 

Tal como acontece com os círculos G 6.2 e G 6.3, também os 

círculos G 6.17 e G 6.18 se encontram interligados. 

No sector nascente desta rocha detectou-se sequência estratigráfica 

integrando três figuras. Assim, uma oval (G 6.29) foi sobreposta por outra 

oval (G 6.30), mas de maiores dimensões, e ambas sobrepõem figura 

fálica (G 6.32). 

O grande meandriforme assinalado (G 6.34) associa-se e sobrepõe-

se a disco (G 6.35) e a par de círculos (G 6.40 e G 6.41).  

Por fim, mancha de grandes picotados dispersos (G 6.39), 

sobrepõe pequeno círculo (G 6.38). 

O círculo G 6.43 e a oval, G 6.44, mostram técnica de execução e 

pátina semelhantes e encontram-se ligados por pequeno traço. 

A iconografia desta rocha distribui-se pelos períodos IV 

(meridional), V (atlântico) e VI (dos círculos e linhas), com duas fases, da 

evolução da arte tagana. 

 

 

 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
antropomorfos 3 - - - - 3 6,66 
círculos 3 - 13 4 1 21 46,67 
discos - 2 - - - 2 4,45 
semicírculos - - 2 - - 2 4,45 
ovais - - 3 2 - 5 11,11 
meandros - 1 - 2 - 3 6,66 
dois círc. conc. - 1 - - - 1 2,22 
linha recta - - - 1 - 1 2,22 
linha curva - - - 1 - 1 2,22 
manchas - 1 - 1 4 6 13,34 
Total  6 5 18 11 5 45 100,00 
% 13,33 11,11 40,00 24,45 11,11 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 6 de Gardete. 
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Síntese estratigráfica da rocha 6 de Gardete.
 
 
 

  

◄ Rocha G 6. 
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GARDETE 7 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (9º), com perímetro triangular, 

definido por fracturas profundas, contendo fissuras e estalamentos 

diversos. Mede 1,135 m de comprimento e 0,600 m de largura máxima, 

em uma das extremidades. 

Catálogo 
G 7.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

G 7.2 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, definindo forma oval. Mede 0,110 m por 
0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 7.3 – Círculo. Trata-se de esboço, definido através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 7.4 – Mancha. Conjunto de picotados, mais ou menos dispersos, 
mostrando negativos de contorno circular ou oval, com pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 7.5 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

G 7.6 – Círculo. Oferece negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha algo difusa e descontínua. Mede 
0,110 m de diâmetro. 

G 7.7 – Mancha. Apresenta forma ovalada e picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Foi sobreposta por covinha (G7.8). 
Mede 0,070 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 7.8 – Covinha. Mostra perímetro de forma oval e foi gravada 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Sobrepõe mancha (G7.7) e círculo (G7.9). Mede 0,030 m por 0,020 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

G 7.9 – Círculo. Foi figurado através de levantamentos possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga 

mas algo descontínua. Foi sobreposto por covinha (G7.8). Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

G 7.10 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 7.11 – Mancha. Pequeno núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro. 

G 7.12 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno oval 
e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 
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GARDETE 8 
 

Suporte. Superfície oblíqua (32º), mostrando contorno de forma 

rectangular e cor castanha escura. A sua maior dimensão encontra-se 

disposta segundo a direcção nordeste-sudoeste. Mede 2,40 m de 

comprimento e 1,70 m de largura máxima. Localiza-se na extremidade 

poente do núcleo de gravuras constituído pelas rochas 1 a 17. 

Catálogo. 
G 8.1 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 

contorno circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

G 8.2 – Podomorfo. Trata-se de esboço, de pegada humana 
calçada, do lado direito e orientada no sentido sul-norte. Foi gravada 
através de picotados com contorno circular ou oval, de dimensões médias. 
Mede 0,135 m de comprimento e 0,055 m de largura, no terço distal. 

G 8.3 – Oval. Foi representada através de picotados, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 
0,120 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais.  

G 8.4 – Oval. Esboço, constituído por levantamentos de contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,110 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 8.5 – Círculo. Apresenta negativos de contorno circular ou oval 
e de médias dimensões, enformando linha quase contínua. Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

G 8.6 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular ou 
oval e de diferentes dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 8.7 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, não constituindo linha contínua. Mede 
0,110 m de diâmetro. 

G 8.8 – Linha recta. Disposta na vertical, oferece picotados 
descontínuos, com contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 
0,450 m de comprimento. 

G 8.9 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de picotados 
descontínuos, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 8.10 – Disco. Foi gravado através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo mancha 
descontínua. Mede 0,155 m de diâmetro. 

G 8.11 – Disco. Encontra-se representado através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
formando mancha descontínua. Uma pequena linha une-o ao disco 
anteriormente descrito (G 8.10). Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 8.12 – Esteliforme. Trata-se de figura com contorno ovalado e 
base recta, contendo representação antropomórfica esquemática. Esta 
oferece corpo linear, braços semi-erguidos, abertos na horizontal, e 
pequenas pernas em forma de V invertido. Foi gravado com picotados de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas algo 
descontínuas. A parte superior mostra gravação mais densa e profunda. 
Mede 0,300 m de altura e 0,180 m de largura máxima (área mesial). 

G 8.13 – Círculo. Esboço, executado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 8.14 – Círculo. Esboço, elaborado através de levantamentos, 
possuindo contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m 
de diâmetro. 

G 8.15 – Mancha. É constituída por picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

G 8.16 – Mancha. É formada por conjunto de negativos dispersos, 
apresentando contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede     
0,350 m de diâmetro. 

G 8.17 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
gravada, através de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade.  

G 8.18 – Círculo contendo dois diâmetros cruzados. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas descontínuas. Mostra dois diâmetros cruzados 
perpendicularmente. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 8.19 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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G 8.20 – Oval. É constituída por picotados, de contorno circular ou 
oval, de diferentes dimensões, não formando linha contínua. Mede 0,080 
m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 8.21 – Linha recta. Formada por sucessão de negativos, de 
contorno circular ou oval e com médias dimensões. Encontra-se unida à 
figura anteriormente descrita (G 8.20). Mede 0,030 m de comprimento. 

G 8.22 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular, 
sendo constituída por negativos, de contorno circular ou oval, com médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

G 8.23 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 8.24 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro.  

G 8.25 – Linha recta. Esboço formado por pequeno grupo de 
negativos, mostrando contorno circular ou oval, de médias dimensões. 
Mede 0,115 m de comprimento. 

Comentário. O único caso de estratigrafia vertical observado 

parece corresponder à construção da mesma figura G 8.12. Assim, a um 

primeiro esboço, constituído pelo antropomorfo esquemático e pelo 

contorno esteliforme, sucedeu-se o aprofundamento da parte superior de 

ambas figuras. A técnica utilizada é muito semelhante à reconhecida no 

círculo contendo diâmetros cruzados (G 8.18). 

Em termos de associações é clara a existente entre os dois discos 

(G 8.10 e G 8.11), aliás ligados por pequeníssima linha. Tanto as técnicas 

de gravação, como as pátinas observadas confirmam aquela associação. 

O esteliforme constitui a imagem dominante e central deste 

suporte, devendo ser classificado no período meridional da evolução 

crono-estilística da arte tagana. 

Mais uma vez surge um podomorfo, no caso presente apenas em 

esboço, no topo da rocha. 

 

 

 P IV P V  P VI P ? total 
esteliforme 1 - - - 1 
podomorfo - - 1 - 1 
círculos - - 2 4 6 
discos - 2 - - 2 
circ. c. diâm. cruz. - - 1 - 1 
ovais - - 1 2 3 
manchas  - - - 6 6 
linhas rectas - - 1 2 3 
covinha - - 2 - 2 
Total 1 2 8 14 25 

Síntese iconográfica da rocha 8 de Gardete. 
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GARDETE 9 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (13º) com contorno de forma 

aproximadamente triangular, de cor castanha avermelhada. O seu eixo 

maior encontra-se orientado no sentido nascente-poente. Mede 0,700 m de 

comprimento máximo e 0,390 m de largura. 

Esta superfície pertenceu à mesma a que foi atribuído o nº 10, 

embora tenham sido separadas em data anterior à das mais antigas 

gravações que ambas apresentam. Encontra-se ao centro, do lado norte, do 

conjunto de rochas decoradas que temos vindo a descrever. 

Catálogo. 
G 9.1 – Oval. Esboço, constituído por picotados, com contorno 

circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,075 m por 0,025 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

G 9.2 – Mancha. Apresenta negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 9.3 – Círculo. Esboço, apresenta negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,045 m de 
diâmetro máximo. 

G 9.4 – Círculo. Esboço, mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, com grandes dimensões, formando linha descontínua e incompleta. 
Foi sobreposto por grande círculo (G 9.9) Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 9.5 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha descontínua Foi 
sobreposto por grande círculo (G 9.9). Mede 0,105 m de diâmetro. 

G 9.6 – Mancha. Apresenta forma ovalada e foi gravada com 
picotados de contorno circular ou oval, com grandes dimensões, embora 
mostrando diferentes densidades. Foi sobreposta por grande círculo         
(G 9.9) Mede 0,210 m de diâmetro. 

G 9.7 – Podomorfo. Representa pegada humana calçada, 
correspondendo ao lado direito e dirigida no sentido nascente-poente. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 

médias, constituindo linha descontínua. Sobrepõe mancha picotada (G 9.6) 
e grande círculo (G 9.9). Mede 0,170 m de comprimento e 0,080 m de 
largura, no terço distal. 

G 9.8 – Círculo. Oferece negativos de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e profunda. Sobrepõe 
mancha (G 9.11). Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 9.9 – Círculo. Com grandes dimensões, foi representado através 
de negativos, com contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
enformando linha quase contínua, larga e profunda. Sobrepõe mancha    
(G 9.6), disco (G 9.12), dois círculos (G 9.4 e G 9.5) e foi sobreposto por 
podomorfo (G 9.7). Mede 0,200 m de diâmetro. 

G 9.10 – Linha recta. Foi definida através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões, embora 
descontínuos. Mede 0,200 m de comprimento. 

G 9.11 – Mancha. Conjunto de picotados, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes. Foi sobreposta por círculo (G 9.8) 
e por podomorfo (G 9.7). Mede 0,110 m de diâmetro. 

G 9.12 – Disco. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões. Foi sobreposto por grande círculo 
(G 9.9). Mede 0,100 m de diâmetro. 

Comentário. Reconhece-se uma primeira fase correspondendo à 

gravação do disco. O podomorfo foi figurado em parte sobre mancha e 

sobre grande círculo. 

Aquele sobrepõe dois dos círculos menores, disco, o podomorfo, 

sugerindo composição, onde um círculo maior é rodeado por dois 

menores, em posição oposta. 

 P V P VI P ? total 
círculos - 5 - 5 
disco 1 - - 1 
manchas - 1 2 3 
oval - 1 - 1 
podomorfo - 1 - 1 
linha recta - 1 - 1 
Total  1 9 2 12 

Síntese iconográfica da rocha 9 de Gardete. 
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GARDETE 10 
 

Suporte. Superfície oblíqua (25º) com contorno de forma 

trapezoidal, oferecendo cor castanha avermelhada. Mede 0,740 m de 

comprimento e 0,525 m de largura máxima, na zona mesial. 

Catálogo. 
G 10.1 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular ou 

oval, de diferentes dimensões, enformando linha descontínua. Mede   
0,130 m de diâmetro. 

G 10.2 – Esteliforme. Oferece contorno sub-trapezoidal, com a 
parte superior apontada e a base recta. No seu interior reconhecem-se as 
quatro figuras a seguir descritas. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha quase contínua, 
larga e profunda. Encontra-se orientado, sensivelmente, no sentido 
nascente-poente. Sobrepõe antropomorfo (G 10.6). Mede 0,380 m de 
altura e 0,325 m de largura máxima (base). 

G 10.3 – Mancha. É constituída por picotados, de contorno circular 
ou oval e com diferentes dimensões. Mede 0,160 m de diâmetro. 

G 10.4 – Círculo. Esboço, formado por picotados de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

 

 
▼ Rocha G 10. Vista de nascente. 
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G 10.5 – Semicírculo. Foi gravado com picotados de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Sobrepõe esboço de círculo (G 10.11). Mede 0,110 m de 
diâmetro. 

G 10.6 – Antropomorfo. Esquemático, disposto no sentido norte-
sul, apresenta cabeça de forma circular, corpo mais largo na região 
abdominal, braços semi-erguidos e abertos à altura dos ombros, pernas 
muito abertas, com forma de V invertido, e sexo. Foi representado através 
de negativos, possuindo contorno circular ou oval e pequenas a médias 
dimensões, constituindo manchas e linhas algo descontínuas, muito 
patinadas. Sobre a cabeça observam-se alguns picotados dispersos. Na 
parte inferior do corpo detecta-se a sobreposição de picotados mais largos 
e profundos, semelhantes aos que enformam a figura anterior (G 10.5). 
Tanto as extremidades do braço esquerdo, como da perna do mesmo lado, 
encontram-se ligeiramente sobrepostas pela linha que constitui a base de 
esteliforme (G 10.2). Mede 0,130 m de altura e 0,105 m de largura, nos 
braços 

G 10.7 – Oval. Encontra-se próximo do centro da base do 
esteliforme e parece a ele associado. Foi gravada com picotados de 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha contínua, 
larga e profunda. Mede 0,085 m por 0,050 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 10.8 – Podomorfo. Representa pegada humana descalça, do lado 
esquerdo, com os cinco dedos e o calcanhar demarcados, aspecto por ora 
único na arte do Vale do Tejo, dado que pequenos podomorfos de São 
Simão, com dedos, apresentam morfologia muito distinta. Encontra-se 
orientado no sentido nascente-poente. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha 
contínua, larga e profunda. Sobrepõe oval (G10.9). Mede 0,275 m de 
comprimento e 0,120 m de largura máxima, no terço distal. 

G 10.9 – Oval. Oferece picotados de contorno circular ou oval, de 
pequenas a grandes dimensões, formando linha descontínua. Foi 
sobreposta pelo podomorfo anteriormente descrito (G 10.8). Mede 0,085 
m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 
G 10.10 – Círculo. Formado por picotados com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha descontínua. É possível que se 
encontre amputado devido a fractura do suporte. Mede 0,035 m de  

 

 

diâmetro. 
G 10. 11 – Círculo. Esboço, muito erodido, formado por picotados, 

com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Deve associar-se ao 
antropomorfo acima descrito (G 10.6) e foi sobreposto por semicírculo   
(G 10.5). Mede 0,060 m de diâmetro.  

▲ Rocha G 10. Podomorfo. 
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Comentário. A figura antropomórfica masculina, que se deve 

associar a esboço de círculo, foi sobreposta, tanto pela base do esteliforme 

como por traço, formado por picotados largos e profundos, semelhantes 

aos do semicírculo que se encontra à sua direita. 

O grau de desgaste dos picotados do antropomorfo e do círculo 

referidos indica maior antiguidade destas figuras em relação às restantes 

do mesmo painel. 

O calcanhar do podomorfo sobrepõe figura oval. A frescura dos 

seus negativos, em relação ao reportório iconográfico deste suporte, indica 

ter sido a última figura a ser gravada, muito possivelmente a par do 

esteliforme e da oval, figurada junto à sua base, aos quais parece associar-

se.  

Esboço de círculo (G 10.4) e mancha (G 10.3) podem constituir os 

grandes olhos do esteliforme (G 10.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P IV P V P VI P ? total 
antropomorfo 1 - - - 1 
esteliforme - - 1 - 1 
semicírculo - - 1 - 1 
círculos 1 3 - - 4 
ovais - - 1 1 2 
podomorfo - - 1 - 1 
mancha - - - 1 1 
Total  2 3 4 2 11 

Síntese iconográfica da rocha 10 de Gardete. 

 

 

  

◄ Rocha G 10. Pormenor. 
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GARDETE 11 
 

Suporte. Enorme superfície sub-horizontal (11º), com contorno 

trapezoidal, medindo 3,300 m de comprimento e 2,500 m de largura. 

Apresenta cor castanha avermelhada, de tom escuro 

A sua maior dimensão encontra-se orientada no sentido sudoeste-

nordeste, sendo, portanto, quase perpendicular ao sector do Tejo a cujas 

águas é sobranceira. 

Mostra profundas fracturas, designadamente ao centro, que a 

subdividem em painéis, tal como numerosas fissuras. Considerámos como 

pertencentes a esta rocha pequenas superfícies situadas no seu lado 

nascente. 

No seu ponto mais alto, no lado norte, oferece 49,70 m de cota.  

Catálogo  
G 11.1 – Linha recta. Foi gravada através de picotados, com 

negativos, de contorno circular ou oval, de dimensões médias e contínuos. 
Mede 0,055 m de comprimento. 

G 11.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta braços em forma 
de arco, com aspecto semicircular, e corpo reduzido a segmento rectilíneo. 
Encontra-se orientado no sentido sudeste-noroeste. Foi gravado através de 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas quase contínuas. Mede 0,080 m de altura e 0,080 m de 
largura máxima. 

G 11.3 – Oval. Foi executada a partir de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha larga e quase 
contínua. Mede 0,140 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.4 – Mancha circular. Apresenta levantamentos de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões e descontínuos. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 11.5 – Círculo. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões pequenas a médias, constituindo linha descontínua e com 

largura variável. Foi sobreposto por círculo (G 11.191). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 11.6 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias. Em seu torno surge nuvem de picotados dispersos. Mede 0,025 m 
de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

 

 
 

G 11.7 – Antropomorfo. Representação esquemática, com cabeça 
de forma subcircular, tronco quase rectilíneo, braços abertos na horizontal 
e pernas em forma de V invertido. Foi gravado com negativos de contorno 
circular, de pequenas dimensões, constituindo linhas contínuas. Pode 
encontrar-se associado à figura anteriormente mencionada e, de igual 
modo, à que descreveremos em seguida, como a dois círculos (G 11.5 e   
G 11.9). Mede 0,130 m de altura e 0,100 m de largura máxima, nos braços. 

G 11.8 – Linha curva. Oferece picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões. Mede 0,120 m de comprimento. 

 G 11.9 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Encontra-se 
sobreposto por picotados de maiores dimensões, claramente ulteriores. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

▲ Rocha G 11. Antropomorfo, círculos e covinhas. 
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G 11.10 – Oval. Apresenta negativos de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,060 m por 
0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.11 – Oval. Oferece picotados, com contorno circular ou oval, 
de grandes dimensões, formando linha quase contínua. Mede 0,085 m por 
0,055 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.12 – Oval. Mostra levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. 
Mede 0,085 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.13 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,045 m de diâmetro. 

G 11.14 – Mancha. É constituída por picotados dispersos, com 
contorno oval e de grandes dimensões. Mede 0,170 m de diâmetro. 

G 11.15 – Mancha. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias. Mede 0,170 m de diâmetro. 

G 11.16 – Covinha. Oferece perímetro de forma oval, tendo sido 
gravada com picotados, de contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

G 11.17 – Semicírculo. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, formando linha quase contínua. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 11.18 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval e de dimensões pequenas a médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,125 m de diâmetro. 

G 11.19 – Oval. Foi gravada com  picotados, de contorno circular 
ou oval e de grandes dimensões, constituindo linha contínua, larga e 
profunda. Envolve a figura anteriormente descrita (G 11.18) e sobrepõe 
tanto mancha (G 11.14), como círculo (G 11.21). Mede 0,260 m por   
0,160 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.20 – Círculo contendo ponto central. Foi obtido através de 
negativos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias, não 
formando linha contínua. Apresenta, ao centro, conjunto de picotados, 
sendo rodeado por outros levantamentos dispersos. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 11.21 – Círculo. Mostra negativos, de contorno circular ou oval, 
com pequenas dimensões, constituindo linha descontínua. Encontra-se 
sobreposto por oval (G 11.19). Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 11.22 – Linha recta. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,200 m de 
comprimento. 

G 11.23 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos dispersos, de 
contorno circular ou oval e de reduzidas dimensões. Mede 0,035 m de 
diâmetro. 

G 11.24 – Círculo. Foi gravado através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 
0,100 m de diâmetro. 

G 11.25 – Círculo. Esboço, obtido a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha 
descontínua. No seu interior observam-se picotados dispersos, idênticos 
aos referidos. Mede 0,075 m de diâmetro. 

G 11.26 – Oval. Foi gravada a partir de forma pré-existente, 
mostrando negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
formando linha contínua. Mede 0,045 m por 0,025 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 11.27 – Círculo contendo ponto central. Apresenta negativos, de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias e formando linha 
descontínua. No interior observam-se picotados dispersos e, ao centro, 
pequeno aglomerado, originando pequeníssima covinha. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 11.28 – Mancha. É formada por negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval, alguns alongados, em forma de bago de arroz, 
com dimensões médias a grandes. Mede 0,120 m de diâmetro. 

 G 11.29 – Trapézio. Foi gravado com negativos, de contorno oval 
e de dimensões médias, mas profundos, formando linhas quase contínuas. 
No interior encontram-se picotados dispersos. Mede 0,060 m de 
comprimento e 0,050 m de altura. 

G 11.30 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 11.31 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede    
0,160 m de diâmetro. 

G 11.32 – Mancha. Ocupa o interior de depressão, com contorno 
oval, sendo formada por negativos de contorno circular, dispersos e de 
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◄ Rocha G 11. Vista de nascente. 
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médias dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 
G 11.33 – Oval. Foi figurada com negativos, de contorno circular 

ou oval, alguns de grandes dimensões e em forma de bago de arroz, 
constituindo linha larga e quase contínua. Mede 0,105 m por 0,080 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.34 – Círculo. Mostra levantamentos, de contorno circular ou 
oval, com médias dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

G 11.35 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta braços em forma 
de arco, com aspecto quase circular, e corpo reduzido a segmento 
rectilíneo. Encontra-se orientado no sentido norte-sul. Foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
constituindo linhas largas, mas nem sempre contínuas. Mede 0,085 m de 
altura e 0,100 m de largura máxima. 

G 11.36 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado com negativos de 
contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, formando linha 
descontínua. Mede 0,025 m de diâmetro. 

 

 

G 11.37 – Oval. Definida através de picotados, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,095 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.38 – Círculo. Foi produzido com negativos de contorno oval 
e de grandes dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 11.39 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno oval, em 
forma de bago de arroz e de grandes dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 11.40 – Círculo. Foi constituído por negativos de contorno oval, 
com grandes dimensões, alguns em forma de bago de arroz, formando 
linha descontínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

G 11.41- Oval. Oferece negativos, de contorno oval e de grandes 
dimensões, formando linha larga e contínua. Sobrepõe a figura 
anteriormente descrita (G 11.40) e a que mencionaremos em seguida       
(G 11.42). Mede 0,135 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.42 – Antropomorfo. Esquemático, mostra forma subcircular, 
com segmento central, encontrando-se orientado no sentido noroeste-
sudeste. Trata-se de esboço, obtido através de negativos com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes e constituindo linhas 
descontínuas. Foi sobreposto pela figura antes descrita (G 11.41), tal como 
pela que a seguir se menciona (G 11.43). Mede 0,110 m de altura e     
0,100 m de largura máxima. 

G 11.43 – Semicírculo. Foi gravado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha 
descontínua. Sobrepõe a figura anteriormente descrita (G 11.42). Mede 
0,040 m de diâmetro. 

G 11.44 – Mancha. Constituída por negativos dispersos, com 
contorno oval, do tipo bago de arroz, e de grandes dimensões. Mede   
0,160 m de diâmetro. 

G 11.45 – Círculo. Trata-se de esboço, gravado no interior de 
depressão subcircular, através de negativos, com contorno circular ou oval 
e de grandes dimensões. Mede 0,065 m de diâmetro. 

G 11.46 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,150 m 
de diâmetro. ▲ Evoluções estratigráficas. Rocha G 11.82-85. Rocha G 11.39-43. 
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G 11.47 – Oval. Foi gravada através de negativos, de contorno 
circular ou oval e com dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais.  

G 11.48 – Trapézio. Representado através de picotados, de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias e grandes, constituindo 
linhas contínuas e, por vezes, largas. Mede 0,090 m de comprimento e 
0,075 m de altura. 

G 11.49 – Mancha. Grande conjunto de levantamentos dispersos, 
com contorno circular ou oval, alguns em forma de bago de arroz, e de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,300 m de diâmetro. 

G 11.50 – Mancha. Grupo de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval e pequenas dimensões. Apresenta 0,090 m de diâmetro. 

G 11.51 – Círculo. Foi gravado com levantamentos, de contorno 
circular ou oval e médias dimensões, enformando linha descontínua. 
Encontra-se preenchido por picotados dispersos. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 11.52 – Idoliforme. Apresenta forma trapezoidal, contendo duas 
pequenas manchas picotadas, figurando olhos, e segmento longitudinal, 
talvez representando o nariz. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linhas descontínuas. 
Mede 0,125 m de altura e 0,100 m de largura máxima. 

G 11.53 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Apresenta inflexão, 
sensivelmente a meio, e sobrepõe a figura a seguir descrita (G 11.54). 
Mede 0,300 m de comprimento máximo. 

G 11.54 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo reduzido a 
pequena linha recta e braços em forma de arco, conferindo-lhe contorno 
oval. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, formando linhas descontínuas. Encontra-se 
sobreposto pela linha anteriormente referida (G 11.53). Mede 0,120 m de 
altura e 0,090 m de largura máxima. 

G 11.55 – Oval. Foi gravada com negativos, de contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, formando linha descontínua. 
Encontra-se sobreposta pelas duas figuras a seguir descritas (G 11.56 e     
G 11.57). Mede 0,090 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.56 – Círculo. Encontra-se representado através de picotados, 
com contorno oval, alguns longos, do tipo bago de arroz e de grandes 

dimensões, formando linha larga e quase contínua. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 11.57 – Idoliforme ou escutiforme (?). Apresenta forma ovalada, 
com o interior dividido por dois eixos perpendiculares e dois outros traços. 
Foi figurado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval e de 
dimensões médias a grandes, formando linhas descontínuas. Sobrepõe, 
tangencialmente, oval (G 11.55). Mede 0,115 m de altura e 0,090 m de 
largura máxima. 

G 11.58 – Mancha. Corresponde a conjunto de negativos 
dispersos, com contorno oval, alguns do tipo bago de arroz e de grandes 
dimensões. Mede 0,115 m de diâmetro. 

G 11.59 – Oval. Produzida através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.60 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de esboços, 
realizados através de picotados com contorno circular ou oval, e de 
dimensões médias, constituindo linhas descontínuas. Medem 0,020 m e 
0,060 m de diâmetro. 

G 11.61 – Dois círculos concêntricos. Apresentam negativos, de 
contorno circular e, sobretudo, oval, alguns de grandes dimensões e em 
forma de bago de arroz, constituindo linhas descontínuas. O interior 
encontra-se picotado. O círculo maior mede 0,135m de diâmetro e o 
menor, apenas, 0,050m. 

G 11.62 – Oval. Foi figurada através de negativos, de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha descontínua. Mede 
0,085 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.63 – Báculo. Figura formada por segmento rectilíneo e com a 
extremidade superior encurvada e voltada para poente. Foi gravado através 
negativos, de contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, não 
formando linha contínua. Mede 0,110 m de altura e 0,060 m de largura 
máxima, extremidade distal. 

G 11.64 – Círculo. Encontra-se representado através de negativos, 
com contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, sendo 
sobrepostos por outros, longos e profundos, do tipo bago de arroz, 
constituindo linha descontínua. Mede 0,040 m de diâmetro.  

G 11.65 – Oval. Oferece negativos, de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias a grandes, formando linha larga e contínua. No seu 
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  ◄ Rocha G11. Idoliforme (G 11.166). ▲ Rocha G 11. Círculos. 

◄ Rocha G 11. Antropomorfos esquemáticos 
(G11. 193 e G 11. 194). 

▲ Rocha 11. Idoliforme (G 11.100). 

◄ Rocha G 11. Círculos, oval e podomorfo 
(G11. 82). 
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interior observam-se picotados dispersos, alguns sugerindo formar dois 
círculos, o que conduziria a classificarmos esta figura como face oculada. 
Mede 0,165 m por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.66 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

G 11.67 – Círculo. Oferece negativos, de contorno circular ou oval, 
de dimensões médias a grandes, enformando linha larga mas descontínua. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

G 11.68 – Oval. Mostra picotados, de contorno oval, a maioria de 
grandes dimensões e do tipo bago de arroz, embora constituam linha 
descontínua. Mede 0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.69 – Trapézio (?). Apresenta levantamentos, de contorno oval 
e de grandes dimensões, alguns do tipo bago de arroz, formando linhas 
contínuas. O seu interior foi preenchido com negativos dispersos, 
semelhantes aos acima mencionados. Encontra-se parcialmente amputado, 
devido a fractura do suporte. Mede 0,190 m de comprimento máximo. 

G 11.70 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos dispersos, com 
contorno oval e de dimensões médias. Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 11.71 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,045 m de diâmetro. 

G 11.72 – Oval. Apresenta picotados, de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. Mede 
0,070 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.73 – Oval. Apresenta negativos, de contorno circular ou oval 
e de dimensões médias a grandes, constituindo linha descontínua. Foi 
sobreposta por grande figura oval (G 11.75). Mede 0,075 m por 0,040 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.74 – Oval. Foi gravada através de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Apresenta o interior 
preenchido por picotados dispersos. Foi sobreposta por grande figura oval 
(G 11.75). Mede 0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.75 – Oval. Constituída a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, que originaram linha 
larga e contínua. Sobrepõe as duas figuras descritas anteriormente           
(G 11.73 e G 11.174). Mede 0,180 m por 0,160 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 11.76 – Linha curva. Foi obtida a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões e contínuos. 
Sobrepõe a figura anteriormente mencionada (G 11.75), assim como oval 
(G 11.74). Mede 0,150 m de comprimento. 

G 11.77 – Oval. Foi gravada a partir levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando linha larga e 
quase contínua. Aproxima-se, em termos técnicos, tal como no grau de 
desgaste, de outra oval (G 11.75). Mede 0,110 m por 0,080 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

G 11.78 – Colubrídeo. Apresenta quatro curvas largas, mostrando 
enrolamento em uma das extremidades e na oposta parece figurar a 
cabeça. Encontra-se orientada no sentido nascente-poente. Foi gravado 
com negativos, de contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
formando linha larga e contínua na zona central, mas descontínua nas 
extremidades. Sobrepõe podomorfo (G 11.96) e bucrânio (G 11.98). 
Sugere ainda ligação com círculo (G 11.97). Mede 0,350 m de 
comprimento. 

G 11.79 – Linha de covinhas. Formada por catorze covinhas, que 
descrevem arco de círculo em torno de oval acima referida (G 11.65). As 
covinhas apresentam contorno oval e são pouco profundas, medindo cada 
uma cerca de 0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. Foram 
gravadas com picotados, de contorno circular ou oval e de médias 
dimensões. O comprimento da linha é de 0,300m. 

G 11.80 – Mancha. Numeroso conjunto de negativos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,250 m 
de diâmetro. 

G 11.81 – Círculo. Foi executado através de negativos, de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, formando linha descontínua. 
Uma curta linha liga esta figura a outro círculo (G 11. 67). Mede 0,080 m 
de diâmetro.  

G 11.82 – Podomorfo. Representação de pegada humana, em 
contorno ou calçada, do lado esquerdo. Encontra-se orientado no sentido 
sul-norte. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou oval e de 
dimensões médias a grandes, formando linha algo descontínua. Sobrepõe a 
figura seguidamente descrita (G 11.83). Mede 0,195 m de comprimento e 
0,085 m de largura máxima, na área mesial. 
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▲ Rocha G 11. Antropomorfo (G 11. 160). 

► Rocha G 11. Idoliforme (G 11. 124). 
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G 11.83 – Trapézio. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, com grandes dimensões, formando linha contínua e larga. Apresenta 
o interior preenchido com negativos de menores dimensões que os 
anteriormente referidos. Encontra-se sobreposto por podomorfo (G 11.82) 
e sobrepõe oval (G 11.84). Mede 0,110 m de comprimento e 0,100 m de 
altura. 

G 11.84 – Oval. Definida através de picotagem, apresenta 
negativos com contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando 
linha descontínua. Foi sobreposta pelas duas figuras anteriormente 
descritas, trapézio (G 11.83) e podomorfo (G 11.82), sobrepondo-se à que 
se menciona em seguida (G 11.85). Mede 0,080 m por 0,060 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

G 11.85 – Antropomorfo. Esquemático, mostra contorno circular e 
segmento rectilíneo figurando o corpo. Foi gravado com negativos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo 
linha descontínua. Encontra-se sobreposto pela figura anteriormente 
descrita (G 11.84). Mede 0,090 m de altura e 0,075 m de largura máxima. 

G 11.86 – Mancha. É formada por negativos, de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias. Mede 0,130 m de diâmetro. 

G 11.87 – Oval. Foi gravada com levantamentos de contorno oval 
e de grandes dimensões, embora formando linha descontínua. Mede   
0,080 m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.88 – Trapézio. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval e de médias dimensões, enformando linhas descontínuas. Mede 0,080 
m de comprimento e 0,060 m de altura. 

G 11.89 – Círculo. Foi definido através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, constituindo 
linha descontínua. Mede 0,065 m de diâmetro. 

G 11.90 – Círculo. Formado por negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, constituindo linha descontínua. É tangente 
ao círculo anteriormente descrito (G 11.89). Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 11.91 – Mancha. Pequeno aglomerado de negativos dispersos, 
com contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Mede 
0,050 m de diâmetro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Evolução estratigráfica. Rocha G 11.78, 96-98.
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G 11.92 – Oval. Encontra-se representada através de negativos 
com contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, 
constituindo linha descontínua. Mede 0,060 m por 0,050 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

G 11.93 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias, formando linha descontínua. Mede    
0,060 m de diâmetro. 

G 11.94 – Oval. Foi figurada através negativos, com contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões, definindo linha descontínua. 
Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.95 – Oval. Oferece forma muito alongada e, talvez, diâmetro 
transversal, conferindo-lhe aspecto de phi (φ). Foi gravada com 
levantamentos de contorno oval, alongados ou em forma de bago de arroz, 
de grandes dimensões e formando linha descontínua. Mede 0,090 m por 
0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.96 – Podomorfo. Representa pegada humana, calçada e em 
contorno. Encontra-se orientado no sentido poente-nascente. Foi gravado 
através negativos, com contorno circular ou oval, de grandes dimensões, 
constituindo linha descontínua. Sobrepõe bucrânio (G 11.98) e é 
sobreposto tanto por colubrídeo (G 11.78) como por círculo (G 11.97). 
Mede 0,180 m de comprimento e 0,090 de largura, na zona mesial. 

G 11.97 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou  
oval e com grandes dimensões, formando linha descontínua. Sobrepõe 
podomorfo (G 11.96) e bucrânio (G 11.98). A técnica e a pátina são 
semelhantes às observadas em colubrídeo (G 11.78), que parece a ele 
ligado. Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 11.98 – Bucrânio. É formado por armação semicircular, embora 
com um dos ramos parcialmente inflectido, e corpo rectilíneo. Foi figurado 
a partir de negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas largas e contínuas. Quase ao centro da armação 
observa-se pequeno aglomerado de picotados. Encontra-se orientado no 
sentido sul-norte, tendo sido sobreposto por podomorfo (G 11.96) e por 
círculo (G 11.97). Mede 0,160 m de comprimento máximo. 

G 11.99 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta braços em forma 
de arco, constituindo oval, e corpo reduzido a dois segmentos rectilíneos. 
Foi gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas a médias dimensões, constituindo linhas descontínuas. Encontra-

se orientado no sentido sul-norte, tal como o bucrânio anteriormente 
descrito (G 11.98). Mede 0,120 m de altura e 0,150 m de largura máxima. 

G 11.100 – Idoliforme. Mostra contorno oval e, no interior, eixo 
longitudinal interceptado por quatro eixos transversais, paralelos entre si, 
constituindo reticula. Foi gravado com picotados de contorno oval, 
possuindo médias a grandes dimensões e formando linhas descontínuas. 
Encontra-se sobreposto por oval (G 11.102). Mede 0,200 m de altura e 
0,175m de largura máxima. 

G 11.101 – Círculo. Foi representado através de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões, semelhantes aos 
utilizados na figura anteriormente descrita, formando linha descontínua. 
Encontra-se sobreposto por oval (G 11.102). Mede 0,045 m de diâmetro. 

G 11.102 – Oval. Mostra negativos, de contorno circular ou oval, 
alguns destes alongados e em forma de bago de arroz, com grandes 
dimensões, constituindo linha larga e contínua em parte da figura e apenas 
em esboço na restante. Sobrepõe pequeno círculo (G 11.101) e idoliforme 
(G 11.100), descritos anteriormente. Mede 0,225 m por 0,170 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

G 11.103 – Mancha. Foi gravada através de picotados, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 11.104 – Colubrídeo. Possui sete curvas e encontra-se disposto 
no sentido nascente-poente. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, constituindo linha descontínua. Os 
picotados de grandes dimensões podem pertencer a uma segunda fase de 
gravação. Parece associar-se a antropomorfo (G 11.106). Mede 0,300 m de 
comprimento. 

G 11.105 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

G 11.106 – Antropomorfo. Representação esquemática, com corpo 
rectilíneo e dois pares de membros em forma de U invertido. Encontra-se 
orientado no sentido norte-sul. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, com pequenas dimensões, formando linhas quase contínuas. Mede 
0,120 m de altura e 0,060 m de largura máxima, nas pernas. 
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◄ Rocha G 11. Antropomorfo, colubrídeo e 
dois círculos (G 11. 104-107). 
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G 11.107 – Círculo. Oferece negativos, de contorno circular ou 
oval, com pequenas e médias dimensões, formando linha descontínua 
apenas em pequeno sector. É possível que constitua, com as quatro figuras 
anteriormente descritas, composição. Mede 0,095 m de diâmetro. 

G 11.108 – Círculo. Apresenta levantamentos de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias e constituindo linha descontínua. Mostra 
picotados dispersos no seu interior. Mede 0,055 m de diâmetro. 

G 11.109 – Círculo. Foi realizado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 
0,055 m de diâmetro. 

G 11.110 – Espiral. Segmento de curva sinistrorsa, constituída por 
negativos de secção circular e de dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,100 m de comprimento. 

G 11.111 – Linha curva. Apresenta negativos, de contorno circular 
ou oval, de grandes dimensões, enformando linha larga mas descontínua. 
Mede 0,150 m de comprimento. 

G 11.112 – Círculo. Foi gravado com picotados, de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 11.113 – Oval. Trata-se de esboço, constituído por negativos, de 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,090 m por 0,060, segundo dois eixos ortogonais. 

 

 

G 11.114 – Oval. Esboço, formado por picotados, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,060 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.115 – Antropomorfo. Muito esquemático, é constituído por 
elemento semicircular, representando os braços, e por segmento rectilíneo, 
figurando o corpo. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou 
oval e de dimensões médias, constituindo linhas largas mas descontínuas. 
Encontra-se orientado no sentido sudeste-noroeste, conforme acontece 
com antropomorfo semelhante, correspondendo à figura G 11.2 desta 
mesma rocha. Mede 0,080 m de altura e 0,100 m de largura máxima. 

G 11.116 – Antropomorfo. Tal como a figura anteriormente 
descrita, apresenta braços em forma de arco, quase circular, e corpo 
reduzido a segmento rectilíneo. Foi gravado através de picotados, de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linhas 
descontínuas. Encontra-se orientado no sentido sudeste-noroeste e, muito 
possivelmente, associado ao antropomorfo antes descrito (G 11.115). 
Mede 0,070 m de altura e 0,075 m de largura máxima. 

G 11.117 – Antropomorfo. Apresenta braços circulares e o corpo 
reduzido a segmento rectilíneo, sendo muito semelhante às duas figuras 
anteriormente registadas (G 11.115 e G 11.116). Foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
constituindo linhas descontínuas. Encontra-se orientado no sentido 
sudeste-noroeste e, talvez, associado tanto aos antropomorfos antes 
descritos, como ao círculo a seguir mencionado (G 11.118). Mede 0,090 m 
de altura e 0,080m de largura máxima. 

G 11.118 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval e dimensões médias, enformando linha descontínua. Encontra-se 
amputado, devido a fractura do suporte. Deve associar-se à figura antes 
descrita (G 11.117). Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 11.119 – Oval. Foi representada através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha 
quase contínua. Mede 0,145 m por 0,100 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 11.120 – Círculo. Foi figurado através levantamentos, de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias a grandes, formando 
linha quase contínua. Contém alguns picotados dispersos. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

▲ Rocha G 11. Antropomorfo, colubrídeo e círculos (G 11.104-107). 
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G 11.121 – Oval. Oferece picotados de contorno circular ou oval, 
com médias a grandes dimensões, constituindo linha quase contínua. 
Mede 0,145 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.122 – Oval. Encontra-se representada através de negativos, 
de contorno circular ou oval, com dimensões médias a grandes, formando 
linha descontínua. Mede 0,175 m por 0,125 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 11.123 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 11.124 – Idoliforme. Apresenta corpo sub-rectangular e cabeça 
quadrangular. Encontra-se disposto no sentido noroeste-sudeste. Foi 
gravado com negativos, de contorno circular ou oval, de grandes 
dimensões, constituindo linha larga, profunda e contínua. Mede 0,310 m 
de altura e 0,130 m de largura máxima, terço inferior do corpo. 

G 11.125 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e grandes dimensões. Mede 0,125 m de diâmetro. 

G 11.126 – Círculo. Esboço, constituído por negativos, de 
contorno circular ou oval e de pequenas a médias dimensões, formando 
linha descontínua. Mede 0,055 m de diâmetro. 

G 11.127 – Círculo. Mostra picotados, de contorno circular ou 
oval, com médias e grandes dimensões, formando linha larga e quase 
contínua. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 11.128 – Mancha. Conjunto levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 11.129 – Mancha. Pequeno grupo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,065 m de diâmetro. 

G 11.130 – Círculo. Esboço, formado por negativos de contorno 
circular ou oval e com dimensões médias, originando linha descontínua. 
Mede 0,030 m de diâmetro. 

G 11.131 – Mancha. É constituída por negativos com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,110 m de diâmetro. 

G 11.132 – Esteliforme. Mostra contorno trapezoidal e, na parte 
superior, apresenta pequenos semicírculos adossados. Encontra-se disposto 
no sentido nordeste-sudoeste. Foi gravado através de negativos, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões, parte deles do tipo bago 
de arroz, constituindo linha quase contínua, larga e profunda, interrompida 

por fractura do suporte. Sobrepõe mancha (G 11.132). É possível que 
esteja associado a círculo (G 11.138), que possui técnica de gravação e 
pátina idênticas. Mede 0,360 m de altura e 0,350 m de largura máxima. 

G 11.133 – Mancha. Foi gravada com picotados, de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Encontra-se parcialmente 
sobreposta pela figura antes descrita e no interior daquela (G 11.132). 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 11.134 – Mancha. Oferece levantamentos, de contorno circular 
ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 11.135 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno oval e de grandes dimensões, do tipo bago de arroz. Mede    
0,100 m de diâmetro. 

G 11.136 – Oval. Foi gravada através de negativos, de contorno 
oval e de grandes dimensões, do tipo bago de arroz, formando linha 
contínua. Parece contemporânea da mancha anteriormente descrita          
(G 11.135). Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.137 – Dois círculos concêntricos. Foram representados 
através de negativos de forma circular ou oval e de dimensões médias a 
grandes, mas constituindo linhas descontínuas. Encontram-se sobrepostos 
por círculo seguidamente descrito (G 11.138). O círculo maior mede  
0,110 m de diâmetro e o menor, apenas, 0,055 m, ou seja, metade daquela 
dimensão. 

G 11.138 – Círculo. Formado através de picotados com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha contínua e 
profunda. Sobrepõe a figura anteriormente descrita (G 11.138), mostrando 
técnica e pátina semelhantes a esteliforme (G 11.132). Mede 0,065 m de 
diâmetro. 

G 11.139 – Círculo. Esboço formado por negativos, de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linha descontínua. 
Encontra-se adossado a dois círculos concêntricos (G 11.137), podendo, 
no entanto, ser anterior àqueles. Mede 0,035 m de diâmetro. 

G 11.140 – Semicírculo. Foi gravado com picotados de contorno 
oval e de dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

G 11.141 – Mancha. Pequeno núcleo de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 
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G 11.142 – Antropomorfo. Esquemático, mostra os braços 
semicirculares e segmento recto representando o corpo. Foi gravado com 
negativos, de contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
constituindo linha contínua. Deve encontrar-se associado à figura 
seguidamente descrita (G 11.143). Mede 0,070 m de altura e 0,075 m de 
largura máxima. 

G 11.143 – Antropomorfo. Esquemático, oferece braços 
semicirculares e pequeno segmento figurando o corpo. Mostra picotados, 
de contorno circular ou oval e de médias dimensões, formando linhas 
contínuas. Foi sobreposto por alguns negativos de contorno oval e de 
grandes dimensões (G 11.144), devendo encontrar-se associado à figura 
antes mencionada (G 11.142). Mede 0,060 m de altura e 0,070 m de 
largura máxima. 

G 11.144 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões, alguns dos quais 
sobrepõem e alteraram a figura anteriormente descrita (G 11.143). Mede 
0,200 m de diâmetro. 

G 11.145 – Colubrídeo. Encontra-se orientado no sentido norte-sul. 
Trata-se de esboço, formado por negativos de contorno circular ou oval, 
com grandes dimensões, constituindo linha descontínua. Mede 0,175 m de 
comprimento. 

G 11.146 – Oval. Esboço formado por levantamentos, com 
negativos de contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando 
linha descontínua. Mede 0,030 m por 0,020 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 11.147 – Antropomorfo. Esquemático, encontra-se orientado no 
sentido noroeste-sudeste. Apresenta corpo rectilíneo e braços dispostos em 
arco de círculo. Foi gravado através de negativos, com contorno circular 
ou oval e de médias a grandes dimensões, constituindo linhas 
descontínuas. Mede 0,140 m de altura e 0,090 m de largura máxima, na 
zona mesial. 

 

 
 

 
 

 

► Rocha G 11. Antropomorfo, 
círculo s e covinha. 

► Rocha  G 11.  Idoliforme. 

► Rocha G 11. Antropomorfo 
e círculo. 
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G 11.148 – Linha recta. Esboço, formado por negativos, com 
contorno circular e de dimensões médias, mas descontínuos. Mede     
0,085 m de comprimento. 

G 11.149 – Raspagem. Conjunto de curtas incisões filiformes, 
paralelas entre si. Encontra-se disposta no sentido noroeste-sudeste. Mede 
0,100 m de comprimento e 0,025 m de largura máxima. 

G 11.150 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta esboço, com 
corpo rectilíneo e braços arqueados, um deles incompleto devido a fractura 
do suporte. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou oval e de 
médias a grandes dimensões, constituindo linhas descontínuas. No interior 
observam-se alguns levantamentos dispersos. Mede 0,200 m de altura e 
0,150 m de largura máxima. 

G 11.151 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

G 11.152 – Semicírculo. Trata-se de esboço, constituído por 
picotados, de contorno circular ou oval, com médias a grandes dimensões, 
formando linha descontínua. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 11.153 – Círculo. Esboço, formado negativos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Oferece linha no interior. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

G 11.154 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,125 m de 
diâmetro. 

G 11.155 – Oval. Foi gravada com negativos, de contorno circular 
ou oval e de grandes dimensões, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,075 m por 0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.156 – Círculo. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval e de grandes dimensões, formando linha descontínua. Mede 0,090 m 
de diâmetro. 

G 11.157 – Círculo. Esboço, formado por negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 11.158 – Oval. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval e de grandes dimensões, alguns do tipo bago de arroz, formando linha 
descontínua. Mede 0,050 m por 0,030 m segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.159 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
oval e grandes dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 11.160 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça circular, 
tronco reduzido a segmento recto e braços em forma de arco. Encontra-se 
orientado no sentido noroeste-sudeste. Foi gravado através de negativos 
com contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões, 
constituindo linhas descontínuas. Mede 0,220 m de altura e 0,100 m de 
largura máxima, nos braços. 

G 11.161 – Colubrídeo. Trata-se de esboço, com quatro curvas, 
formado por linha descontínua, de negativos com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias a grandes. Encontra-se orientado no sentido 
sudeste-noroeste e rodeado por picotados dispersos. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

G 11.162 – Círculo. Foi representado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Quase ao centro, apresenta concentração de 
negativos e deve encontrar-se associado à figura anteriormente descrita   
(G 11.161). Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 11.163 – Oval. Mostra negativos com contorno circular ou oval 
e de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,065 m por 
0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.164 – Mancha. Grupo de picotados, de contorno circular ou 
oval e de grandes dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 11.165 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 11.166 – Idoliforme. Apresenta forma sub-triangular e o interior 
subdividido por linhas subcirculares. Foi gravado através de negativos, de 
contorno circular ou oval e de dimensões médias a grandes, formando 
linhas descontínuas. Mede 0,200 m de altura e 0,225 m de largura 
máxima. 

G 11.167 – Círculo. Esboço, realizado através de levantamentos, 
de contorno circular ou oval, alguns do tipo bago de arroz e com grandes 
dimensões, embora não constituam linha contínua. No interior observam-
se picotados idênticos. Mede 0,140 m de diâmetro. 
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G 11.168 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 

contorno circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Mede    
0,140 m de diâmetro. 

G 11.169 – Círculo contendo ponto central. O círculo encontra-se 
apenas esboçado e foi gravado através de picotados, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 11.170 – Mancha. Apresenta negativos, de contorno circular ou 
oval e de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 11.171 – Podomorfo. Representa contorno de pegada humana, 
calçada, de lado indeterminado. Encontra-se orientado no sentido sudeste-
noroeste. Mostra esboço e apenas parte foi definida através de linha 
contínua. Foi gravado com negativos, de contorno circular ou oval e de 

grandes dimensões, alguns do tipo bago de arroz. Mede 0,175 m de 
comprimento máximo e 0,075 m de largura na área mesial. 

G 11.172 – Oval. Foi definida através de negativos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões, formando linha descontínua. 
Mede 0,125 m  por 0,090 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.173 – Círculo. Esboço, oferece negativos, com contorno 
circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 11.174 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 11.175 – Círculo. Mostra negativos, de contorno circular ou 
oval, com médias dimensões, formando linha quase contínua. Mede   
0,040 m de diâmetro. 

G 11.176 – Podomorfo. Representa contorno de pegada humana, 
calçada, do lado direito. Encontra-se orientado no sentido sudeste-
noroeste. Foi gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, 
de médias dimensões, constituindo linha descontínua, mas com diferentes 
densidades. O interior apresenta picotados idênticos aos mencionados. 
Mede 0,235 m de comprimento e 0,110 m de largura, na área mesial. 

G 11.177 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,090 m de 
comprimento. 

G 11.178 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,145 m de 
comprimento. 

G 11.179 – Mancha. Foi gravada com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 11.180 – Círculo. Foi definido através negativos de contorno 
circular e de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

G 11.181 – Mancha. Extenso conjunto de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,300 m de diâmetro. 

G 11.182 – Meandro. Oferece forma de 8. Foi gravado através de 
negativos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias a 
grandes, constituindo linha quase contínua. Mede 0,100 m de 
comprimento por 0,080 m de largura máxima. 

▲ Rocha G 11. Antropomorfo, colubrídeo e círculo (G 11.160-162). 
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G 11.183 – Círculo. Mostra negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias a grandes, formando linha quase contínua. 
Encontra-se parcialmente unido à figura anteriormente descrita                
(G 11. 182), oferecendo características técnicas e pátina idênticas. Mede 
0,060 m de diâmetro. 

G 11.184 – Oval. Foi gravada com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias a grandes, constituindo linha quase 
contínua. As especificidades técnicas e a pátina aproximam-na das duas 
figuras antes descritas (G 11.182 e G 11. 183). Mede 0,080 m por 0,040 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.185 – Círculo. Oferece negativos de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias a grandes, constituindo linha quase contínua. 
A técnica e a pátina permitem relacioná-lo com as três figuras descritas 
anteriormente. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 11.186 – Círculo. Trata-se de esboço, constituído por negativos 
de contorno oval e de grandes dimensões, formando linha descontínua. 
Mede 0,045 m de diâmetro. 

G 11.187 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno oval e de grandes dimensões, alguns do tipo bago de arroz. Mede 
0,250 m de diâmetro. 

G 11.188 – Mancha. Extenso conjunto de negativos dispersos, com 
contorno oval e de grandes dimensões, alguns do tipo bago de arroz. Mede 
0,200 m de diâmetro. 

G 11.189 – Linha quebrada. Foi gravada com negativos de 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões e quase contínuos. 
Apresenta dois ângulos quase perpendiculares. Mede 0,175 m de 
comprimento total. 

G 11.190 – Círculo. Mostra picotados de contorno circular ou oval, 
de médias dimensões e formando linha descontínua. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 11.191 – Círculo. Oferece negativos de contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, formando linha larga e quase 
contínua. Sobrepõe círculo antes descrito (G 11.5). Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

G 11.192 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de grandes dimensões. Mede 0,127 m de 
comprimento máximo. 

G 11.193 – Antropomorfo. Apresenta corpo rectilíneo e braços de 
forma semicircular. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, formando linhas contínuas. Encontra-se 
orientado no sentido norte-sul e associado à figura a seguir descrita         
(G 11.194). Está sobreposto por covinha (G 11.195). Mede 0,080 m de 
altura e 0,060 m de largura máxima, nos braços. 

G 11.194 – Antropomorfo. Esquemático, mostra corpo rectilíneo e 
braços em forma de arco. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linhas contínuas. Encontra-se 
orientado no sentido norte-sul. O corpo foi parcialmente sobreposto por 
idoliforme (G 11.201) e por colubrídeo (G 11.197). Esta figura deve 
associar-se à anteriormente descrita, com a qual evidencia afinidades, tanto 
de carácter estilístico como técnico e, ainda, em termos de grau de pátina, 
assim como a parte de círculo já descrito (G 11.26). Mede 0,080 m de 
altura e 0,080 m de largura máxima, na extremidade dos braços. 

G 11.195 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. 
Sobrepõe a extremidade do corpo de antropomorfo anteriormente descrito 
(G 11.193). Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

G 11.196 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias a 
grandes. Deve associar-se à covinha antes referida (G 11. 195), formando 
par. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de profundidade. 

G 11.197 – Colubrídeo. Mostra cinco curvaturas largas e 
negativos, quase contínuos, de contorno oval, em forma de bago de arroz, 
com grandes dimensões. Sobrepõe oval (G 11.198), assim como 
antropomorfo esquemático (G 11.194) e idoliforme (G 11.201). Mede 
0,200 m de comprimento total. 

G 11.198 – Oval. Oferece negativos com contorno circular ou oval, 
de grandes dimensões, embora não constituam linha contínua. Encontra-se 
parcialmente sobreposta pelo colubrídeo anteriormente descrito (G 
11.197). Mede 0,040 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.199 – Oval. Mostra levantamentos com contorno circular ou 
oval, de grandes dimensões, constituindo linha descontínua. Encontra-se 
adossada à figura precedentemente descrita (G 11.198). Mede 0,070 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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G 11.200 – Oval. Apresenta negativos, de contorno oval, com 
dimensões médias a grandes, embora constituindo linha descontínua. 
Encontra-se adossada à figura antes mencionada (G 11.199). Mede 0,080 
m por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.201 – Idoliforme. Oferece forma trapezoidal e foi gravado 
com negativos, de contorno circular ou oval e de grandes dimensões, 
formando linha larga e profunda, quase contínua. Sobrepõe antropomorfo 
(G 11.194) e foi sobreposto por colubrídeo (G 11.197), observando-se, no 
seu interior, algumas figuras (G 11.198, G 11.199 e G 11.200). Encontra-se 
orientado no sentido norte-sul. Mede 0,225 m de altura e 0,220 m de 
largura máxima. 

G 11.202 – Círculo. Possui levantamentos com contorno circular 
ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha descontínua. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 11.203 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões. Mede 0,250 m de 
comprimento. 

G 11.204 – Trapézio. Foi figurado através de picotados, com 
contorno oval e de dimensões médias a grandes, formando linha 
descontínua. Mede 0,110 m de comprimento e 0,060 m de altura. 

G 11.205 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno oval e de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 11.206 – Oval. Foi gravada através de negativos, com contorno 
circular, de dimensões pequenas a médias, constituindo linha larga e 
contínua. Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 11.207 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 11.208 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias. Mede 0,025 m de diâmetro e 0,010 m de profundidade. 

G 11.209 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a 
médias. Deve encontrar-se associada à figura anteriormente descrita        
(G 11.208), com ela constituindo par. Mede 0,020 m de diâmetro e     
0,009 m de profundidade. 

 

 
 
 
G 11.210 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta os braços 

curvos e dois segmentos de recta adossados, figurando o corpo, ou seja em 
forma de π. Foi representado através de negativos com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias a grandes, formando linhas descontínuas. 
Mede 0,130 m de altura e 0,100 m de largura. 

G 11.211 – Círculo. Trata-se de esboço, formado por 
levantamentos de contorno circular ou oval e com pequenas dimensões, 
constituindo linha descontínua. Mede 0,035 m de diâmetro. 

▲ Rocha G 11. Evolução estratigráfica (G 11.193, 194, 199-201). 
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G 11.212 – Círculo. Esboço, formado por negativos de contorno 
circular ou oval e com pequenas dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

Comentário. A análise interna das gravuras patentes na rocha 11 

de Gardete permitiu, a partir dos atributos antes identificados, determinar 

diacronia que integra os períodos IV, V e VI da evolução crono-estilística, 

do ciclo artístico rupestre do Vale do Tejo. 

Apenas a raspagem, ou conjunto de curtos traços filiformes sub-

paralelos, poderá pertencer a episódio bem mais antigo, talvez ao Período 

0, que integra gravuras paleolíticas surgidas em Fratel e no rio Ocresa, 

nomeadamente o excelente cavalo acéfalo de estilo solutrense (Bahn, 

2000; Gomes, 2001, p. 54; 2002a, p. 178; 2006b; 2007a). 

Foi possível conferir ao período IV, ou Meridional, significativo 

conjunto de figuras (19,81%) e determinar, pelo menos, dois momentos de 

gravação daquelas, ou fases (IV-A e IV-B). A primeira é sobretudo 

caracterizada, para além de se observarem diferenças técnicas e de maior 

grau de pátina, pela presença de báculo, de antropomorfos ainda próximos, 

estilisticamente, do semi-naturalismo, herdado das sociedades neolíticas 

(período III ou estilizado dinâmico) e a segunda por antropomorfos muito 

esquemáticos, com os corpos reduzidos a traço vertical e longos braços 

ovais, semicirculares ou, mesmo, circulares. 

Em trabalhos anteriores verificámos que o período meridional da arte do 

Tejo comportava, pelo menos, duas fases; uma mais recuada (Neolítico 

Final), onde ainda se descobrem conjuntos de gravuras com características 

descritivas, formando cenas, realizadas com técnicas não muito distintas 

das do período anterior (estilizado dinâmico) e outra, com carácter 

ideomórfico (Calcolítico), onde se descobrem imagens esquemáticas, 

esquecido o sentido realista das formas, em geral de maiores dimensões 

que as primeiras, produzidas por incisões mais profundas largas, com 

aspecto geometrizante, técnica e estilo de representação que haveriam de 

ter continuidade no período atlântico (Idade do Bronze) (Gomes, 1991, p. 

24). 

As formas inventariadas na rocha 11 e que correspondem ao 

período IV da arte do Vale do Tejo, encontram abundantes paralelos, 

lógico-formais, em pinturas situadas em abrigos ou na arte megalítica 

evoluída, de idade tardo-neolítica e, sobretudo, calcolítica, onde se 

reconhece renovação iconográfica que reflecte influências culturais de 

filiação meridional. 

Par de antropomorfos gravados, semelhantes aos que referimos 

acima, pode, conforme antes indicámos, observar-se na pedra de fecho da 

câmara da tholos de Nora Velha (Ourique). Um outro reconheceu-se em 

ortóstato de monumento similar de Vega del Guadancil, na Estremadura 

Castelhana, onde se associava a gravura à pintura (Bueno-Ramírez e 

Balbín-Behrmann, 1997, p. 96, 97, 99, fig. 3), para mencionarmos, apenas, 

imagens contextualizadas em termos arqueológicos. 

 

 

 

 

 

▲ Rocha G 11. Antropomorfo e círculo. 
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◄ Rocha G 11. Antropomorfos.
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Devem pertencer ao período V, ou atlântico, apenas nove gravuras 

desta rocha (4,25%), sendo iconograficamente mais característicos os 

círculos concêntricos ou contendo ponto central e os meandros. Trata-se 

do período menos representado, aspecto que se estende a todas as rochas 

decoradas de Gardete e se deve, certamente, à perda momentânea de 

importância do santuário, quiçá tendo-se valorizado, para o mesmo fim, 

locais de montanha, como o de Cobragança, situado na mesma região 

(Mação) (Gomes, 2002a, p. 171). 

O período melhor documentado é o VI, ou dos círculos e linhas e 

nele podemos isolar, pelo menos, três grandes etapas de gravação (PVI-A, 

PVI-B e PVI-C). Conforme acentuámos, a sua iconografia é constituída, 

sobretudo, por círculos e ovais, embora além destes se tenham também 

identificado outros, como os colubrídeos, os idoliformes ou esteliformes e 

os podomorfos. As gravuras deste período, de excepcional produção 

artística em todo o Vale do Tejo, correspondem a 60,85% de todas as 

catalogadas.  

Os colubrídeos de outras estações de arte rupestre do Vale do Tejo, 

ascendendo a mais de duas dezenas, já foram por nós referidos, tendo-se 

observado a sua associação em pares, durante a cópula, ou a covinhas, 

círculos, círculos concêntricos ou a espirais e incluem-se nos momentos 

finais de gravação desta rocha (Gomes, 2000a, p.102, fig. 9). 

Os idoliformes e esteliformes sugerem continuidade na realização 

de representações de entidades antropomórficas, não sabemos se com 

idênticas finalidades que os produzidos nos períodos anteriores e se 

radicam no Neolítico Final ou, até, em período cultural anterior. 

Por fim, os podomorfos têm vindo a ser datados na Idade do 

Bronze Final ou nos inícios da Idade do Ferro, cronologia que os 

exemplares da rocha 11 de Gardete não desmentem, dado dois deles terem 

sido gravados com artefactos metálicos. Por outro lado, a sobreposição de 

representações de espadas, com lâmina larga e encabamento rebitado, por 

podomorfos, em Castillo de Pinofranqueado (Cáceres) ou a presença 

daquela iconografia em estelas da Idade do Bronze Médio e da I Idade do 

Ferro do Sudoeste Peninsular, confirmam tal atribuição. 

As numerosas figuras detectadas da rocha 11 de Gardete, ultrapassando as 

duas centenas, oferecem importantes sobreposições, tal como 

significativas alterações de carácter morfológico e estilístico, apesar do 

esquematismo de tal acervo, devendo reflectir diferentes momentos e 

evolução de carácter histórico e cultural. 

As observações técnicas e os graus de pátina observados, 

permitiram detectar que as imagens mais recuadas, onde se contam 

antropomorfos, idoliformes, alguns círculos e a figuração de báculo, foram 

executadas com negativos pequenos e pouco profundos, raramente 

originando linhas contínuas, oferecendo acentuado grau de desgaste. Por 

outro lado, imagens mais recentes, como círculos, ovais e novos 

idoliformes, distinguem-se bem daquelas, dado apresentarem traços largos 

e profundos, enformando, em geral, figuras com maiores dimensões, cujos 

picotados se encontram menos patinados. 

Entre as alterações técnicas verificadas importa registar, nas figuras 

mais recentes, a presença de negativos em forma de bago de arroz, típicos 

por serem produzidos com artefactos metálicos resistentes, de bronze ou 

de ferro, e, portanto, de clara idade proto-histórica. 

Bom número de sobreposições, ou de estratigrafias verticais, tal 

como de associações, ou estratigrafias horizontais, contribuem para o  

entendimento diacrónico e a interpretação funcional das gravuras agora 

dadas a conhecer. 

É bem evidente a sobreposição do círculo (G 11.5) por círculo 

menor (G 11.191) associando-se, por certo, àquele primeiro o 

antropomorfo que se encontra junto (G 11.7) e a este, talvez, a covinha   

(G 11.6), situada sobre a sua cabeça, como o círculo do lado direito         

(G 11.9). Este foi, por sua vez, sobreposto por conjunto de picotados de 

maiores dimensões (G 11.11). Quatro das figuras referidas parecem 

constituir cena.  
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Grande figura idoliforme (G 11.201) sobrepõe antropomorfo 

esquemático (G 11.194), que se encontra associado a imagem congénere 

(G 11.193), formando par ou casal. Um deles mostra, sobre a cabeça, 

adereço que será transformado em círculo. No interior do idoliforme 

reconhecem-se três figuras ovais (G 11.198, G 11.199 e G 11.200), duas 

delas formando motivo oculado. Um colubrídeo (G 11.197), gravado com 

negativos em forma de bago de arroz, sobrepõe o idoliforme, uma das 

ovais antes mencionadas (G 11.198), tal como o par de antropomorfos    

(G 11.193, G 11.194), evidenciando-se, pelo menos, quatro momentos 

distintos de gravação, com técnica, pátina e iconografia bem diferenciadas. 

Podomorfo (G 11.82), orientado sul-norte, sobrepõe pequeno 

trapézio, de contorno largo e profundo, encontrando-se preenchido por 

picotados dispersos (G 11.83), interceptando ambas figuras uma oval      

(G 11.84), que também sobrepõe antropomorfo esquemático (G 11.85), 

reconhecendo-se quatro diferentes fases de gravação. 

Antropomorfo esquemático (G 11.42) foi sobreposto por oval      

(G 11.41), que, por sua vez, também sobrepõe par de círculos (G 11.39;   

G 11.40), tal como por pequeno semicírculo (G 11.43). 

Também uma oval (G 11.55), formada por linha descontínua, com 

negativos pequenos e pouco profundos, foi sobreposta por círculo           

(G 11.56) e por idoliforme (G 11.57), ambos figurados com linhas 

contínuas e profundas, menos patinadas que a daquela primeira imagem. 

 
 
 
 
 

  

▲ Rocha G 11. Pares de antropomorfos. 

▲ Rocha G 11. Antropomorfos associados a círculos. 

485



   

Figura oval incompleta, gravada com negativos do tipo bago de 

arroz (G 11.102), corta parte de idoliforme com o interior reticulado        

(G 11.100) e pequeno círculo (G 11.101), observando-se técnicas de 

execução e pátinas muito distintas. 

Dois círculos concêntricos (G 11.137), pouco mais que esboçados, 

encontram-se sob pequeno círculo (G 11.138), definido por traço contínuo, 

largo e profundo, possivelmente contemporâneo de grande figura  

esteliforme  (G 11.132).  O  círculo  referido  poderia  representar  face 

antropomórfica do esteliforme, no interior do qual contam-se mais quatro 

figuras. 

Outro interessante conjunto estratigráfico integra bucrânio           

(G 11.98), que pode ter sido mais tarde associado a colubrídeo (G 11.78), 

orientado nascente-poente e repetindo simbologia reconhecida no 

santuário exterior do Escoural (Montemor-o-Novo). Aquele foi sobreposto 

por podomorfo (G 11.96) e ambas figuras por círculo (G 11.97), a que se 

associa colubrídeo (G 11.78). Este sobrepõe o podomorfo (G 11.14).  

Associação importante é formada por colubrídeo, antropomorfo 

esquemático e dois círculos, oferecendo técnica de gravação e pátinas 

idênticas, encontrando-se integrada em sector bem definido do suporte    

(G 11.104 a G 11.107). 

Antropomorfo (G 11.160), colubrídeo (G 11.161) e círculo com 

ponto central (G 11.162), podem, igualmente, ter constituído cena 

contendo significado afim da que antes descrevemos.  

Além de pares de antropomorfos esquemáticos, dispostos lado a 

lado (G 11.193 e G 11.194; G 11.147 e G 11.150), detectámos dois outros 

pares, com configuração semelhante, embora tenham sido gravados em 

linha, um sobre o outro (G 11.115 e G 11.116; G 11.142 e G 11.143).  

 
 

 
 
 

▲ Rocha G 11. Idoliformes e/ou esteliformes. 
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Antropomorfos, de forma similar às anteriormente referidas, 

encontram-se, ao que parece, isolados (G 11.35, G 11.54, G 11.99 e          

G 11.210), enquanto outros idênticos estarão associados a círculos (G 11.2 

e G 11.3; G 11.85 e G 11.87; G 11.117 e G 11.118). 

Igualmente alguns círculos e ovais surgem claramente associados 

entre si, conforme acontece no grande idoliforme preenchido com círculos 

(G 11.166) ou nos círculos e nas três ovais (G 11.119 a G 11.122), 

dispostos em cruz e bem visíveis, no sector sul da rocha que temos vindo a 

tratar. 

Encontrámos, ainda, três pares de círculos ligados por linhas        

(G 11.67 e G 11.81; G 11.108 e G 11.109; G 11.183 e G 11.185), dois 

deles com picotados no interior, recordando elementos oculados. 

É provável que a representação de báculo esteja associada a 

pequeno círculo que se observa, com a mesma técnica de execução e 

pátina, ao seu lado direito, embora depois alterado por picotados de 

maiores dimensões (G 11.63 e G 11.64). Associações idênticas registaram-

se nos menires 37 do cromeleque do Xarez, 48 do cromeleque dos 

Almendres e 31 do cromeleque da Portela de Mogos, assim como no 

menir das Vidigueiras (Gomes, 2002b, p. 347).  

Também inventariámos dois pares de covinhas (G 11.195 e           

G 11.196; G 11.208 e 209). 

O acervo figurativo identificado na rocha 11 de Gardete totaliza, 

conforme registámos, duzentas e doze imagens, algumas das quais 

compósitas, ou seja constituídas por outras mais simples, assim como por 

exemplares que sofreram pequenas alterações ou transformações, ao longo 

dos tempos, mas que foram por nós tomados, apenas, como uma unidade. 

Ilustra aquele tipo de comportamento o adereço, em forma de barra 

horizontal com as extremidades voltadas para cima, que foi gravado sobre 

antropomorfo (G 11.194), tendo sido, em momento ulterior, transformado 

em círculo (G 11.26), talvez tentando representar a cabeça da figura a que 

foi associado. Alteração semelhante pôde ser observada na rocha 175 de 

Fratel, onde antropomorfo ostentando armação de caprino (F 171.1), foi 

ulteriormente fechada, de modo a obter-se forma quase circular que terá 

passado a identificar-se como a cabeça daquele. Na mesma rocha, outros 

antropomorfos esquemáticos sofreram, igualmente, a adição de grandes 

cabeças circulares (Gomes, 2000a, p. 86, 91-95, fig. 6)  

Também antropomorfo descrito (G 11.37), da rocha 11 de Gardete, 

foi parcialmente sobreposto por oval, enquanto dois pequenos círculos, 

que se encontram no interior daquela (G 11.35 e G 11.36), podem 

corresponder a representações de olhos. 

Na rocha agora estudada, entre as gravuras que sugerem reproduzir 

o real, ou pictogramas, contam-se os antropomorfos, apesar do grande 

esquematismo da maioria deles, as figurações de serpentes e de artefactos, 

como os idoliformes e/ou esteliformes e de um báculo. 

Os antropomorfos correspondem às imagens mais numerosas desta 

categoria, somando dezanove exemplares, ou seja, 8,96% do total das 

imagens inventariadas, enquanto os restantes pictogramas têm presença 

muito modesta (podomorfos 1,89%, idoliformes/esteliformes 3,30%; 

colubrídeos 2,36%; báculo 0,47%). 

Os ideogramas, que devem representar sinteticamente ideias ou 

conceitos, mantendo alusões formais por vezes nem sempre fáceis de 

reconhecer, constituem as gravuras mais comuns da rocha G 11, 

recorrendo, na grande maioria dos casos, a imagens geométricas, com 

destaque para os círculos simples e seus derivados, embora também se 

tenha identificado um meandro, pequena espiral e bucrânio. 

Os círculos e as ovais, podendo considerar-se estas como círculos 

imperfeitos, constituem os ideogramas mais representados, reconhecendo-

se noventa e três exemplares (43,87%), embora três outros círculos 

mostrem ponto central, existindo quatro semicírculos e três conjuntos de 

círculos concêntricos, totalizando as cinco formas de ideogramas referidas, 
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que podemos considerar afins, cerca de metade do total do acervo 

iconográfico da rocha G 11 (48,60%). 

Os restantes ideogramas surgem discretamente, pelo menos em 

termos percentuais, não invalidando, por isso, o possível muito 

significativo desempenho de alguns deles, no contexto simbólico. 

Se exceptuarmos o conjunto de curtos traços filiformes, paralelos, 

a que denominámos raspagem, a categoria dos psicogramas, representando 

estados de espírito, descargas de energia ou singela participação 

iconográfica, é formada por quarenta e oito manchas de negativos 

(22,64%), apresentando formas e dimensões diversas, mais ou menos 

densas e com diferente extensão. 

A simples observação percentual daqueles testemunhos (23%) 

reforça a sua importância no contexto iconográfico geral e dos rituais que 

tiveram lugar na rocha em apreço, onde as figuras consideradas 

pictogramas atingem, apenas, 17% e, conforme seria de esperar, uma vez 

que se trata de arte esquemática, os ideogramas dominam largamente 

(60%). Todavia, nunca é demais recordarmos que, no presente domínio, a 

fronteira entre pictogramas e ideogramas por vezes se esbate, dificultando 

a sua clara classificação (cf. Quadro). 

 

Grandes categorias de imagens reconhecidas na rocha 11 de Gardete 

 

 

 

 

  

17%

60%

23%

Pictogramas

Ideogramas

Psicogramas
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 P 0  P IV-A P IV-B P V P VI-A P VI-B P VI-C P ? total % 
antropomorfos - 2 16 - 1 - - - 19 8,96 
idoliformes - 2 1 - 3 - - - 6 2,83  
esteliforme - - - - - 1 - - 1 0,47 
círculos - 9 3 3 16 16 - 4 51 24,05 
circ. c/ ponto cent. - - - 1 2 - - - 3 1,42 
dois circ. concêntricos - - - 2 - 1 - - 3 1,42 
ovais - 1 1 1 14 20 - 5 42 19,81 
trapézios - - - - 1 5 - - 6 2,83 
semicírculos - - - - 1 2 - 1 4 1,89 
bucrânio - - 1 - - - - - 1 0,47 
colubrídeos - 1 - - 2 2 - - 5 2,36 
podomorfos - - - - 4 - - - 4 1,89 
meandro - - - 1 - - - - 1 0,47 
espiral - - - 1 - - - - 1 0,47 
linhas rectas - - - - - - - 3 3 1,42 
linhas curvas - 1 - - 2 - - 1 4 1,89 
linha quebrada - 1 - - - - - - 1 0,47 
báculo - 1 - - - - - - 1 0,47 
covinhas - 1 - - - - 5 - 6 2,83 
linha de covinhas - - - - - - 1 - 1 0,47 
raspagem 1 - - - - - - - 1 0,47 
manchas - - 1 - 11 15 1 20 48 22,64 
Total 1 18 23 9 57 62 7 35 212 100,00 
% 0,47 8,49 10,85 4,25 26,89 29,24 3,30 16,51 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 11 de Gardete. 
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GARDETE 12 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (12º), com contorno trapezoidal, e 

o eixo maior disposto sensivelmente no sentido norte-sul. Oferece cor 

castanha avermelhada. Mede 1,240 m de comprimento por 0,890 m de 

largura máxima. 

Catálogo. 
G 12.1 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular ou 

oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Alguns 
pontos sugerem figurar diâmetro vertical. As formas, dimensões e graus 
de desgaste dos negativos parecem indicar duas fases de gravação. Mede 
0,055 m de diâmetro. 

G 12.2 – Podomorfo. Representação de pegada humana calçada, 
de lado indeterminado, orientada no sentido nordeste-sudoeste. Foi 
gravado através de negativos com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linha larga e contínua. Mostra maior densidade 
de negativos no terço proximal (calcanhar). Sobrepõe a figura a seguir 
descrita (G 12.3). Mede 0,250 m de comprimento e 0,100 m de largura 
máxima, na área mesial. 

G 12.3 – Esteliforme. Figura constituída por contorno trapezoidal, 
assente em base plana, e por círculo adossado ao topo do interior da área 
distal. Foi gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, 
de médias a grandes dimensões, formando linhas contínuas, mas 
encontrando-se a exterior interrompida na extremidade inferior direita. 
Mede 0,145 m de altura e 0,175 m de largura máxima, na base. 

G 12.4 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, constituindo linha algo descontínua. Mede 
0,060 m diâmetro. 

G 12.5 – Antropomorfo. Esquemático, oferece forma bitriangular 
e foi gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias e contínuos. Tanto a técnica como o grau de desgaste desta figura 
são muito semelhantes à do círculo anteriormente descrito e ao qual 

parece encontrar-se associado (G 12.4). Mede 0,900 m de altura e     
0,030 m de largura máxima. 

G 12.6 – Círculo. Oferece negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha nem sempre contínua. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 12.7 – Antropomorfo. Esquemático, mostra a cabeça figurada 
através de pequeno conjunto de negativos e tem corpo rectilíneo, braços 
longos, dobrados em arco, terminando em manchas de pontos que 
poderão representar as mãos. As pernas têm forma de V invertido. Foi 
gravado com negativos de contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, constituindo linhas nem sempre contínuas. Mede 
0,120 m de altura e 0,080 m de largura, na extremidade dos braços. 

G 12.8 – Linha curva. Foi gravada com negativos de contorno 
circular, de grandes dimensões, mas muito descontínuos, como que 
constituindo esboço, que rodeia as figuras G 12.3, G 12.4, G 12.5,          
G 12. 6 e G 12.7. Mede 0,500 m de comprimento.  

G 12.9 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta braços em forma 
de arco e corpo reduzido a traço rectilíneo. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linhas 
descontínuas ou esboço. Encontra-se orientado na direcção noroeste-
sudeste. Mede 0,090 m de altura e 0,060 m de largura máxima, na 
extremidade dos braços. 

G 12.10 – Mancha. É formada por picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, não muito profundos. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 12.11 – Círculo. Mostra picotados profundos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, formando linha de largura 
variável e nem sempre contínua. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 12.12 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta braços em 
forma de arco de círculo e corpo reduzido a traço rectilíneo. Foi gravado 
com negativos de contorno circular ou oval, com médias dimensões, 
formando linhas descontínuas. Encontra-se orientado na direcção norte-
sul. Mede 0,095 m de altura e 0,055 m de largura máxima, na 
extremidade dos braços. 

G 12.13 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta braços em 
forma de arco, muito fechado, e corpo reduzido a traço rectilíneo. Foi  
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◄ Rocha G 12. Pormenor da zona superior. 
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gravado com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, formando linhas descontínuas. Encontra-se orientado na direcção 
nordeste-sudoeste. Mede 0,085 m de altura e 0,045 m de largura máxima, 
na extremidade dos braços. 

G 12.14 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta braços em 
forma de arco de círculo, e corpo reduzido a traço rectilíneo, embora 
pareça mostrar o arranque das pernas, em V invertido. Foi gravado com 
negativos de contorno circular ou oval, de médias dimensões, formando 
linhas finas e quase contínuas. Encontra-se orientado na direcção 
nordeste-sudoste. Mede 0,095 m de altura e 0,075 m de largura máxima, 
na extremidade dos braços. 

G 12.15 – Linha recta. Possui negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias mas descontínuos. Encontra-se disposta na 
direcção nascente-poente. Mede 0,265 m de comprimento. 

G 12.16 – Mancha. É constituída por picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 12.17 – Mancha. Apresenta contorno oval e picotados 
dispersos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Tem o 
eixo maior orientado no sentido norte-sul. Mede 0,150 m de 
comprimento máximo e 0,075 m de largura. 

G 12.18 – Linha curva. Foi construída com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Encontra-se 
disposta na direcção nascente-poente. Mede 0,260 m de comprimento 
máximo. 

G 12.19 – Círculo. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha algo descontínua. Mede 
0,080 m de diâmetro. 

G 12.20 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. Encontra-se à 
esquerda do círculo antes descrito (G 12.19). Mede 0,045 m de diâmetro. 

G 12.21 – Linha curva. Mostra negativos de contorno circular ou 
oval e médias dimensões, embora descontínuos. Liga-se a figura acima 
descrita (G 12.19) e às cinco seguintes. Mede 0,200 m de comprimento. 

G 12.22 – Mancha. Constituída por negativos dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

 
 

 
 
 
 
  

▲ Rocha G 12. Pormenor. Círculo e antropomorfo bitriangular. 

▲ Rocha G 12. Pormenor. Conjunto de círculos e ovais. 
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G 12.23 – Círculo. Foi gravado com negativos, de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha nem sempre 
contínua. No interior observa-se conjunto de picotados dispersos. Mede 
0,90 m de diâmetro. 

G 12.24 – Círculo. Encontra-se sobreposto ao lado noroeste do 
círculo antes mencionado (G 12.23). Foi gravado com negativos, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,085 m de diâmetro. 

G 12.25 – Círculo. Encontra-se sobreposto ao lado nordeste do 
círculo acima descrito (G 12.23), confundindo-se, em parte, com o 
círculo mencionado anteriormente. Foi gravado com negativos, de 
contorno circular ou oval, com médias dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 12.26 – Trapézio. Encontra-se adossado aos círculos 
anteriormente descritos (G 12.23 e G 12.24), no lado sudoeste daqueles. 
Foi gravado com levantamentos, de contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 0,100 m de 
comprimento e 0,050 m de altura. 

G 12.27 – Círculo. Possui negativos, com contorno circular ou 
oval, constituindo linha descontínua. Encontra-se adossado ao lado 
sudeste do círculo descrito (G 12.23). Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 12.28 – Linha recta. É formada por negativos com contorno 
circular, de dimensões médias e descontínuos. Encontra-se orientada no 
sentido nascente-poente. Mede 0,105 m de comprimento. 

Comentário. O esteliforme ocupa o centro da parte superior da 

superfície gravada, ilustrando o denominado princípio de preferência e 

precedência operativa. 

Àquela figura devem ser associados os três círculos que se 

encontram próximos, de cada um dos lados e sobre ela, um delas 

sobrepondo-a, assim como os cinco antropomorfos esquemáticos que 

parecem evoluir à sua frente, com cada vez maior grau de estilização, da 

direita para a esquerda. 

Em fase ulterior, um dos círculos acima assinalados parece ter 

sido aprofundado e a ele associado antropomorfo de contorno 

bitriangular. 

Na zona inferior do painel, à esquerda dos antropomorfos 

esquemáticos, gravaram-se círculos, alguns deles sobrepostos ou 

adossados. 

Por fim, foram gravadas as grandes linhas que unem ou 

envolvem grupos de figuras pré-existentes; uma no topo do painel e outra 

na sua superfície proximal. Pertence a este mesmo período a gravação do 

podomorfo e, talvez, da mancha de negativos com contorno oval, situada 

à esquerda da zona mesial, e que também sugere forma esquemática de 

pegada humana. 

 

 P III P IV P V P VI P ? total 
esteliforme 1 - - - - 1 
círculos 3 - 3 4 - 10 
antrop. esq. - 6 - - - 6 
trapézio - - - 1 - 1 
podomorfo - - - 1 - 1 
linhas rectas - - - - 2 2 
linhas curvas - - - 2 1 3 
manchas - - - 1 3 4 
Total  4 6 3 9 6 28 

Síntese iconográfica da rocha 12 de Gardete. 
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GARDETE 13 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal (15º), possuindo contorno 

poligonal, definido por fracturas profundas e sendo atravessada por 

numerosas fissuras oblíquas. A sua maior dimensão encontra-se disposta 

paralelamente ao Tejo, localizando-se muito próxima do seu leito. A zona 

contendo maior número de gravuras corresponde ao quadrante nordeste. 

Mede 3,100 m de comprimento e 2,500 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo 
G 13.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 

contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

G 13.2 – Linha recta. Foi gravada a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias, mas algo descontínuos. 
Mede 0,110 m de comprimento. 

G 13.3 – Mancha. Núcleo de negativos, oferecendo contorno 
circular ou oval e pequenas a médias dimensões. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

G 13.4 – Disco. Apresenta picotados possuindo contorno circular 
ou oval e médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 13.5 – Mancha. Pequeno núcleo de levantamentos, mostrando 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

G 13.6 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e dimensões médias. Mede 0,140 m de diâmetro. 

G 13.7 – Mancha. Grupo de picotados, mais ou menos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes. Foi 
sobreposta por círculo (G 13.8). Mede 0,250 m de diâmetro. 

G 13.8 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões, embora formando linha 
descontínua e algo difusa. Sobrepõe mancha (G 13.7). Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 13.9 – Oval. Esboço, executado a partir de negativos, 
possuindo contorno circular ou oval e dimensões médias, formando linha 
descontínua e difusa. Mede 0,140 m por 0,070 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 13.10 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha quase contínua. Mede 
0,070 m de diâmetro. 

G 13.11 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 13.12 – Círculo. Apresenta negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e enformando linha contínua. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

G13.13 – Mancha. Reduzido conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval e de pequenas ou médias dimensões. 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 13.14 – Triângulo. Isósceles, oferece levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha quase 
contínua. Mede 0,070 m de altura e 0,050 m de largura, na base. 

G 13.15 – Mancha. Núcleo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 13.16 – Ângulo. Quase recto, apresenta um dos lados maiores. 
Foi gravado através de levantamentos, possuindo contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe meandro (G 13.18). Mede 0,120 m de altura e 0,050 m de 
largura. 

G 13.17 – Disco. Encontra-se representado a partir de negativos, 
com contorno circular ou oval e de dimensões médias. Foi sobreposto por 
meandro (G13.18). Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 13.18 – Meandro. Apresenta onze curvas e foi gravado através 
de picotados, com contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, originando linha contínua, actualmente interrompida por 
fracturas do suporte, larga e profunda. Sobrepõe disco (G 13.17), tendo 
sido sobreposto por ângulo (G 13.16) e por círculo (G 13.19). Ocupa área 
medindo 0,220 m de comprimento e 0,240 m de largura. 
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G 13.19 – Círculo. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. 
Sobrepõe meandro (G 13.18). Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 13.20 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 13.21 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 13.22 – Ângulo. Apresenta dois lados quase perpendiculares e 
com o mesmo comprimento. Foi gravado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões. Mede 0,100 m 
de comprimento e 0,050 m de largura. 

G 13.23 – Círculo. Esboço, executado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de 
diâmetro. 

G 13.24 – Meandro. Mostra seis curvas e foi gravado a partir de 
levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, formando linha contínua, mas algo difusa. Foi sobreposto por 
mancha (G 13.25). Mede 0,140 m de comprimento e 0,090 m de largura. 

G 13.25 – Mancha. É constituída por picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Sobrepõe meandro (G 13.24). 
Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 13.26 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 13.27 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua. Mede     
0,040 m de diâmetro. 

G 13.28 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, enformando linha contínua. Mede 0,050 m 
de diâmetro. 

G 13.29 – Círculo. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, originando linha contínua, embora algo 
difusa. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 13.30 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,070 m por 0,050 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

G 13.31 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 13.32 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 13.33 – Semicírculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

G 13.34 – Oval. Pouco mais que um esboço, mostra negativos, 
com contorno circular ou oval, alguns muito alongados, constituindo 
linha descontínua. Mede 0,055 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 13.35 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 13.36 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 13.37 – Linha recta. Esboço, efectuado com levantamentos, de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

G 13.38 – Linha recta. Esboço, elaborado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
comprimento. 

G 13.39 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 13.40 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposta por círculo (G 13.41). 
Mede 0,140 m de diâmetro. 

G 13.41 – Círculo. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua e 
algo difusa. Sobrepõe mancha (G 13.40), sendo sobreposto por outra 
mancha (G 13.42). Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 13.42 – Mancha. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval e de médias dimensões. Sobrepõe círculo (G 13.41). Mede   
0,040 m de diâmetro. 
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G 13.43 – Círculo. Esboço, gravado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 13.44 – Disco. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 13.45 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 de diâmetro. 

G 13.46 – Mancha. Núcleo de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,080 m de diâmetro. 

G 13.47 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular e, sobretudo, oval, de médias a grandes dimensões. 
Mede 0,140 m de diâmetro. 

G 13.48 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 13.49 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 13.50 – Oval. Foi gravada através de picotados, com contorno 
oval, de grandes dimensões e do tipo bago de arroz, enformando linha 
contínua, larga e profunda. Mede 0,090 m por 0,060 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

G 13.51 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,200 m de diâmetro. 

G 13.52 – Mancha. Grupo de levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, alguns destes do tipo bago de arroz, com pequenas, 
médias e grandes dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 13.53 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões, enformando linha contínua, larga e 
profunda. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 13.54 – Mancha. Pequeno núcleo de negativos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 13.55 – Círculo. Foi elaborado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de grandes dimensões, embora constituindo 
linha algo descontínua e difusa. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 13.56 – Círculo. Esboço, executado através de negativos, com 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

G 13.57 – Círculo. Esboço, figurado com picotados, de contorno 
circular ou oval e descontínuos. Deve associar-se a outro círculo            
(G 13.58), talvez constituindo face oculada. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 13.58 – Círculo. Pouco mais que um esboço, apresenta 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões e 
descontínuos. Pode formar face oculada com o círculo anteriormente 
descrito (G 13.57), dado a proximidade com aquele e a utilização da 
mesma técnica de gravação. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 13.59 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos dispersos, 
mostrando contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 
0,080 m de diâmetro. 

G 13.60 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 

G 13.61 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, constituindo 
linha algo descontínua. Mede 0,100 m por 0,050 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 13.62 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 13.63 – Mancha. Conjunto de negativos, apresentando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 13.64 – Oval. Esboço, mostra picotados com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,120 m por     
0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 13.65 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, possuindo 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

G 13.66 – Linha recta. Apresenta negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,070 m de comprimento. 

G 13.67 – Oval. Inacabada, oferece levantamentos, com contorno 
circular ou oval e dimensões médias, enformando linha descontínua e 
algo difusa. Mede 0,170 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 
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G 13.69 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 

G 13.70 – Mancha. Pequeno núcleo de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 13.71 – Oval. Incompleta, mostra levantamentos, com 
contorno circular ou oval, alguns do tipo bago de arroz, constituindo 
linha descontínua e algo difusa. Sobrepõe pequena mancha (G 13.72). 
Mede 0,110 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 13.72 – Mancha. Reduzido núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Foi sobreposta por oval          
(G 13.71). Mede 0,030 m de diâmetro. 

G 13.73 – Mancha. Denso conjunto de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 13.74 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, formando linha algo 
descontínua. Mede 0,030 m de diâmetro. 

G 13.75 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,070 
m de diâmetro. 

G 13.76 – Disco. Foi gravado a partir de negativos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Encontra-se 
sobreposto por escutiforme (G13.77). Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 13.77 – Escutiforme. Mostra perímetro de forma oval e duas 
linhas paralelas no interior, assim como manchas de picotados. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias e, sobretudo, grandes dimensões, constituindo linhas contínuas, 
largas e profundas. Sobrepõe pequeno disco (G 13.76) e esboço de 
círculo (G 13.80). Mede 0,240 m de altura e 0,200 m de largura máxima, 
na área mesial. 

G 13.78 – Círculo contendo ponto central. Apresenta 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos, enformando linha difusa. Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 13.79 – Disco. Foi gravado através de picotados, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

 

▲ Rocha G 13. Meandros. 

◄ Rocha G 13. Escutiforme. 
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G 13.80 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, muito 
descontínuos. Encontra-se sobreposto por escutiforme (G 13.77), 
parecendo associar-se a outro círculo (G 13.81). Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 13.81 – Círculo. Esboço, gravado através e levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões e muito descontínuos. 
Deve associar-se ao círculo anteriormente descrito (G 13.80), gravado 
com a mesma técnica e com o qual pode constituir face oculada. Mede 
0,100 m de diâmetro. 

G 13.82 – Mancha. É formada por negativos, com contorno 
circular ou oval, muito alongados, do tipo bago de arroz. Mede 0,140 m 
de diâmetro. 

G 13.83 – Dois círculos geminados. Foram gravados a partir de 
negativos, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Cada círculo mede 
0,050 m de diâmetro, apresentando a figura 0,100 m de comprimento. 

G 13.84 – Linha curva. Oferece levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, embora algo 
descontínuos. Mede 0,060 m de comprimento. 

G 13.85 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de 
diâmetro. 

G 13.86 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval e grandes dimensões. Mede 0,140 m de 
diâmetro. 

G 13.87 – Mancha. Aglomerado de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,130 m de diâmetro. 

G 13.88 – Linha recta. Oferece sucessão de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões e algo 
descontínuos. Mede 0,050 m de comprimento. 

G 13.89 – Linha recta. Apresenta sucessão de picotados, 
possuindo contorno oval e médias dimensões. Mede 0,050 m de 
comprimento. 

G 13.90 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 13.91 – Linha curva. Mostra levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, embora algo 
descontínuos. Mede 0,180 m de comprimento. 

G 13.92 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 13.93 – Mancha. Grupo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede   
0,250 m de comprimento e 0,050 m de largura. 

G 13.94 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos 
com contorno circular ou oval, de pequenas a médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 13.95 – Disco. Foi gravado através de picotados, mostrando 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

 
 
 

 

 P IV P V P VI-A P VI-B P ? total % 
círculos 4 - 9 - 7 20 21,05 
círc. cont. ponto cent. 1 - - - - 1 1,05 
ovais - - 3 - 5 8 8,42 
dois círc. geminados 1 - - - - 1 1,05 
semicírculo - - - - 1 1 1,05 
triângulo - - 1 - - 1 1,05 
discos - 6 - - - 6 6,32 
escutiforme - - - 1 - 1 1,05 
meandros - - - 2 - 2 2,11 
ângulos - - 1 - 1 2 2,11 
linhas rectas - - - - 7 7 7,37 
linhas curvas - - - - 2 2 2,11 
manchas - 2 - - 41 43 45,26 
Total 6 8 14 3 64 95 100,00 
% 6,32 8,42 14,73 3,16 67,37 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 13 de Gardete. 
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Comentário. Esta superfície, situada a cota baixa e próxima do 

leito do Tejo, oferece maior número de gravuras na zona mais alta e mais 

afastada das águas daquele rio. Parece-nos relevante o facto de quase 

metade da iconografia nela reconhecida corresponder a psicogramas, 

designadamente a manchas (45,26%), embora os círculos e figuras afins 

ainda somem percentagem semelhante. 

As imagens que mais se destacam neste suporte, devido às suas 

dimensões e técnica de gravação, são um dos meandros, que integra 

relação estratigráfica importante, e grande escutiforme oval. 

Considerámos, dados os graus de pátina, a técnica utilizada, uma 

sobreposição e a iconografia, como constituindo as gravuras mais 

antigas, pertencentes ao período IV ou meridional, o círculo contendo 

ponto central, os dois círculos geminados e dois pares de círculos que 

sugerem tratar-se de duas faces oculadas. 

A restante iconografia pertence ao período atlântico, onde se 

destacam os discos, e ao período dos círculos e linhas, contendo 

iconografia que faz jus ao nome daquele período artístico e deve integrar 

duas fases. Todavia, cerca de 70% das imagens reconhecidas nesta rocha 

não puderam ser classificadas cronologicamente. 

 

  

  

   G 13.77    P VI-B 
  

  

  

  

 G 13.81   G 13.80    P VI-A 
  

  

  

  

    G 13.76   P V 
  

  

Síntese estratigráfica da rocha 13 de Gardete. 
 
 

GARDETE 14 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (14º), oferecendo contorno 

poligonal, definido por fracturas profundas, atravessada por inúmeras 

fissuras. Encontra-se muito desgastada pela acção das águas fluviais, 

dado ser uma das rochas a menor cota do arqueossítio de Gardete. Mede 

3,200 m de comprimento e 1,550 m de largura máxima, na extremidade 

nascente. 

Catálogo 
G 14.1 – Triângulo. Isósceles, mostra levantamentos, possuindo 

contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo as linhas 
envolventes e preenchendo o interior. Mede 0,040 m de altura e 0,040 m 
de largura, na base. 

G 14.2 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados dispersos, 
apresentando contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

G 14.3 – Oval. Foi gravada a partir de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha descontínua, 
mas larga e profunda. Mede 0,060 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 14.4 – Trapézio. Apresenta picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linhas de contorno e 
preenchendo o interior. Mede 0,060 m de comprimento e 0,050 m de 
altura. 

G 14.5 – Círculo. Oferece levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua e 
difusa. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 14.6 – Covinha. Oferece perímetro de forma subcircular e foi 
gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de 
profundidade. 
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G 14.7 – Círculo. Esboço, executado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias dimensões, muito 
descontínuos. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 14.8 – Círculo. Mostra picotados com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. 
Sobrepõe oval (G 14.10). Mede 0,120 m de diâmetro. 

G 14.9 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,120 m de diâmetro. 

G 14.10 – Oval. Foi gravada a partir de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linha 
descontínua. Encontra-se sobreposta por círculo (G 14.8). Mede 0,060 m 
por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 14.11 – Mancha. Possui picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões. Mede 0,150 m de comprimento e 0,060 m 
de largura. 

G 14.13 – Linha de covinhas. Apresenta sete covinhas, com 
perímetro de forma subcircular, dispostas em linha ligeiramente 
arqueada. Foram representadas a partir de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Os seus diâmetros 
variam entre 0,010 m e 0,020 m e as profundidades de 0,007 m a      
0,012 m. Mede 0,170 m de comprimento. 

G 14.13 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 14.14 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de negativos, 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede     
0,060 m de diâmetro. 

G 14.15 – Podomorfo. Esboço de representação de pegada 
humana, esquerda e calçada, orientada no sentido nascente-poente. Foi 
executado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval e de 
pequenas dimensões. Mede 0,150 m de comprimento e 0,060 m de 
largura máxima, no terço proximal. 

G 14.16 – Círculo. Trata-se de pouco mais que esboço, realizado 
a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões e nem sempre contínuos. Mede 0,030 m de diâmetro. 

G 14.17 – Círculo. Esboço, executado através de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,050 m de diâmetro. 

G 14.18 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,180 m de diâmetro. 

G 14.19 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linha contínua, larga 
e profunda. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 14.20 – Meandro. Constituído por linha serpenteante, apresenta 
picotados possuindo contorno circular ou oval, de médias a grandes 
dimensões, enformando linha contínua, larga e profunda. Mede 0,300 m 
de comprimento e 0,160 m de largura. 

G 14.21 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 14.22 – Disco. Apresenta levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, constituindo mancha densa. Mede 
0,060 m de diâmetro. 

G 14.23 – Círculo. Mostra picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linha descontínua. 
Sobrepõe antropomorfo (G 14.24). Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 14.24 – Antropomorfo. Semi-naturalista, foi figurado de pé e 
de frente, com cabeça de forma sub-triangular, corpo largo, braços 
abertos e erguidos um pouco acima da altura dos ombros, e pernas 
abertas, em forma de V invertido. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas, largas e profundas. Encontra-se sobreposto por dois círculos 
(G 14.23 e G 14.25), um de cada lado e situados sob os braços. Mede 
0,170 m de altura e 0,110 m de largura, nos braços. 

G 14.25 – Círculo. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linha 
descontínua. Sobrepõe antropomorfo (G 14.24). Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

G 14.26 – Covinha. Possui perímetro de forma oval e foi gravada 
a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Mede 0,040 m por 0,030 m, segundo dois eixos ortogonais, e 
0,015 m de profundidade. 

G 14.27 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede   
0,150 m de diâmetro. 
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◄ Rocha G 14. 
Pormenor. 
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G 14.28 – Círculo. Esboço, executado através de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. 
Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 14.29 – Mancha. Núcleo de picotados, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 14.30 – Círculo. Pequeno esboço, elaborado a partir de 
negativos, com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 
0,030 m de diâmetro. 

G 14.31 – Círculo. Mostra levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, constituindo linha algo descontínua e 
difusa. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 14.32 – Linha recta. Apresenta picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias a grandes dimensões, alguns do tipo bago de 
arroz, embora algo descontínuos. Mede 0,080 m de comprimento. 

G 14.33 – Disco. Foi gravado com levantamentos, de contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, formando linha de contorno e 
quase preenchendo o interior. Mede 0,140 m de diâmetro. 

G 14.34 – Podomorfo. Esboço de representação de pegada 
humana calçada, de lado indeterminado, talvez orientado, no sentido 
sudeste-noroeste e mostrando linha mesial. Foi gravado a partir de 
picotados, com contorno circular ou oval, alguns do tipo bago de arroz, 
constituindo linhas descontínuas e algo difusas. Mede 0,180 m de 
comprimento e 0,090 m de largura, na área mesial. 

G 14.35 – Mancha. Conjunto de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,140 m de 
diâmetro. 

G 14.36 – Círculo. Esboço, elaborado a partir de levantamentos, 
com contorno circular ou oval, de médias a grandes dimensões, alguns do 
tipo bago de arroz. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 14.37 – Círculo. Esboço, mostra picotados, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 14.38 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 14.39 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 14.40 – Mancha. Grupo de negativos, com contorno circular ou 
oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 14.41 – Mancha. Conjunto de levantamentos, possuindo 
contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 14.42 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 14.43 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 14.44 – Disco. Foi gravado através de picotados, possuindo 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 14.45 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias a grandes dimensões, constituindo linha algo 
descontínua, mas larga e profunda. Mede 0,110 m de diâmetro. 

G 14.46 – Círculo. Mostra levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha algo 
descontínua, com largura e profundidade variáveis. Parece constituir par 
com o círculo anteriormente descrito (G 14.45) e sobrepõe mancha       
(G 14.47). Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 14.47 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Foi sobreposta por círculo (G 14.46). 
Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 14.48 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,013 m de 
profundidade. 

G 14.49 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

G 14.50 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de 
profundidade. 
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Comentário. Um terço da iconografia detectada nesta rocha 

corresponde a manchas, ou seja, a psicogramas, possivelmente 

executados na fase final da arte do Tejo. Todavia, no extremo nascente do 

suporte reconheceu-se importante figura antropomórfica, com os braços 

abertos e semi-erguidos, que recorda outras de Fratel e do Cachão do 

Algarve, integrando o estilo III (estilizado dinâmico) da nossa proposta 

de evolução iconográfica do Vale do Tejo. É interessante verificarmos 

que a esta figura se associaram dois círculos, um de cada lado, em 

período ulterior, talvez no meridional, aspecto que também encontramos 

em muitas outras representações, designadamente em idoliformes e 

zoomorfos. 

Par de círculos, sugerindo face oculada pode, ainda, integrar o 

período IV ou meridional, tal como, pelo menos, dois outros círculos. 

Serão mais tardios, o meandriforme e alguns discos, pertencendo ao 

período atlântico. A restante iconografia presente nesta superfície deve 

integrar o período final de gravação da arte do Tejo (círculos e linhas), 

reconhecendo-se linha formada por pequenas covinhas, também 

presentes em outras rochas de Gardete, tal como em diferentes 

arqueossítios do Vale do Tejo, dois esboços de podomorfos, círculos e 

abundantes manchas, que bem podem traduzir singela participação 

iconográfica ou descargas de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P III P IV P V P VI P ? total % 
antropomorfo 1 - - - - 1 2,00 
podomorfos - - - 2 - 2 4,00 
meandro - - 1 - - 1 2,00 
círculos - 4 - 8 4 16 32,00 
discos - - 2 1 - 3 6,00 
ovais - - - 2 - 2 4,00 
triângulo - - - - 1 1 2,00 
trapézio - - - 1 - 1 2,00 
linha de covinhas - - - 1 - 1 2,00 
linha recta - - - - 1 1 2,00 
covinhas - - - 4 - 4 8,00 
manchas - - - - 17 17 34,00 
Total 1 4 3 19 23 50 100,00 
% 2,00 8,00 6,00 38,00 46,00 100,00  

Síntese iconográfica da rocha 14 de Gardete.  
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GARDETE 15 
 

Suporte. Rocha oblíqua (31º), com contorno poligonal, 

atravessada por fracturas profundas e por fissuras, tanto longitudinais 

como oblíquas. Mede 1,55 m de comprimento e 0,98 m, de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo 
G 15.1 – Oval. Foi gravada a partir de picotados, possuindo 

contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha 
descontínua e de largura variável. Foi sobreposta por oval (G 15.2). Mede 
0,100 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 15.2 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões, formando linha quase contínua. Sobrepõe 
oval (G 15.1). Mede 0,120 m por 0,080 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 15.3 – Círculo. Mostra picotados possuindo contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, enformando linha algo 
descontínua e difusa. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 15.4 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 15.5 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
gravada através de levantamentos, com contornos circular ou oval, de 
médias dimensões. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,005 m de 
profundidade. 

G 15.6 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 

G 15.7 – Podomorfo. Representação de pegada humana calçada, 
correspondendo ao lado esquerdo. Encontra-se orientado no sentido 
nascente-poente. Foi gravado com negativos de contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha descontínua e, 
por vezes, algo difusa. Mede 0,240 m de comprimento e 0,120 m de 
largura máxima, na área distal. 

G 15.8 – Meandro. Trata-se de esboço, executado a partir de 
negativos, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, enformando linha descontínua e algo difusa. Mede 0,240 m 
de comprimento e 0,215 m de largura máxima. 

G 15.9 – Oval. Pouco mais é que um esboço, elaborado através 
de levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, constituindo linha algo descontínua e difusa. Mede 
0,055 m por 0,045 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 15.10 – Colubrídeo. Esboço, muito difuso, mostrando três 
curvas largas e dirigido no sentido norte-sul. Está constituído por 
picotados de contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,300 m de comprimento. 

G 15.11 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, muito descontínuos. Mede 0,075 m de 
comprimento. 

G 15.12 – Oval. Foi figurada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, possuindo pequenas e médias dimensões, 
enformando linha descontínua e algo difusa. Mede 0,045 m por 0,030 m, 
segundo dois eixos ortogonais. 

G 15.13 – Linha recta. Sucessão de negativos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e descontínuos. Mede 0,080 m de 
diâmetro. 

G 15.14 – Oval. Esboço que sugere utilizar fissura. Mostra 
picotados, de contorno circular ou oval, com médias dimensões e 
descontínuos. Mede 0,075 m por 0,025 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 15.15 – Círculo. Esboço, elaborado com negativos de contorno 
circular ou oval, possuindo pequenas e médias dimensões. Mede 0,060 m 
de diâmetro. 

G 15.16 – Mancha. Conjunto de negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de pequenas, médias e grandes dimensões. Mede    
0,075 m de diâmetro. 

G 15.17 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

Comentário. Se exceptuarmos uma oval e um círculo, as 

restantes figuras ou são manchas ou esboços, constituídos por linhas 

descontínuas e de contornos irregulares, algo difusas. 
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Importa referir a possível associação do colubrídeo a círculo, 

aspecto recorrente na arte do Vale do Tejo, e a forma, naturalista, do 

podomorfo, mostrando o terço distal bem largo e o proximal, 

correspondendo ao calcanhar, mais estreito. A sua orientação, nascente-

poente, é a do curso do rio Tejo na zona de Gardete. 

A iconografia registada nesta rocha pode ser atribuída ao período 

VI, ou dos círculos e linhas, da arte tagana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDETE 16 
 

Suporte. Superfície oblíqua (32º), com contorno de forma 

trapezoidal, de cor castanha escura. Mede 2,200 m de comprimento e 

1,600 m de largura máxima, na área mesial. A sua maior dimensão 

apresenta orientação nascente-poente. 

Catálogo. 
G 16.1 – Bucrânio. Oferece armação semicircular e corpo recto. 

Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, constituindo linhas algo descontínuas. Encontra-se associado a 
imagem semelhante (G 16.2). Mede 0,090 m de comprimento. 

G 16.2 – Bucrânio. Apresenta armação semicircular e corpo recto, 
tal como levantamentos com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias, enformando linhas quase contínuas. Está associado a figura 
semelhante, que sobrepõe (G 16.1). Mede 0,090 m de comprimento. 

G 16.3 – Linha curva. Mostra picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e algo descontínuos. Mede 0,090 m de 
comprimento. 

G 16.4 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e 
negativos, com contorno circular ou oval de dimensões médias. Mede 
0,015 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

G 16.5 – Círculo. Esboço formado por picotados, de contorno 
oval e com dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 
0,040 m de diâmetro. 

G 16.6 – Mancha. Constituída por picotados dispersos, com 
contorno circular e dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 16.7 – Oval. Apresenta negativos, de contorno circular ou oval 
e com dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,065 m 
por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 16.8 – Mancha. Encontra-se junto da figura anteriormente 
descrita e apresenta negativos de contorno circular ou oval e com 
dimensões médias. Mede 0,040 m de diâmetro. 
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G 16.9 – Oval. Oferece picotados de contorno circular ou oval, 
com pequenas dimensões. Mede 0,140 m por 0,100 m, segundo dois 
eixos ortogonais. 

G 16.10 – Oval. Esboço, formado por picotados de contorno 
circular ou oval, com pequenas dimensões, constituindo linha 
descontínua. Mede 0,050 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 16.11 – Mancha. Corresponde a conjunto de picotados 
dispersos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 
0,140 m de diâmetro. 

G 16.12 – Mancha. Trata-se de conjunto de negativos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 16.13 – Mancha. É formada por picotados dispersos, com 
contorno circular e dimensões médias. Mede 0,125 m de diâmetro. 

G 16.14 – Trapézio. Foi definido através de negativos circulares 
ou ovais, com dimensões médias, constituindo linhas contínuas. O 
interior oferece alguns picotados semelhantes. Mede 0,100 m de 
comprimento e 0,080 m de altura. 

G 16.15 – Mancha. Conjuntos de picotados dispersos, de 
contorno circular ou oval e com dimensões médias. Mede 0,250 m de 
diâmetro. 

G 16.16 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, de contorno 
circular ou oval e com dimensões médias, por vezes sugerindo formar 
linhas. Mede 0,250 m de diâmetro. 

G 16.17 – Mancha. Diversos conjuntos de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 16.18 – Círculo. Trata-se de esboço, constituído por picotados, 
de contorno circular ou oval, com dimensões médias, formando linha 
descontínua. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 16.19 – Mancha. Formada por picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões variáveis. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

Comentário. Esta rocha não apresenta sobreposições de figuras. 

Reconhece-se que o trapézio (G 16.12) se situa no centro do suporte e 

também zona com maior número de intervenções iconográficas no seu 

topo. Todavia, ali detectamos o que parecem constituir figuras 

inacabadas, ou esboços, e manchas pouco definidas, não proporcionando 

informação capaz de diagnóstico aprofundado, no que concerne à 

classificação estratigráfica e crono-estilística. 

Os dois bucrânios, a par, constituem as figuras mais interessantes 

deste conjunto, devendo ser atribuídas ao período meridional. Encontram 

excelente paralelo em Fratel.  

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ Rocha G 16. Pormenor de par de bucrânios. 
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GARDETE 17 
 

Suporte. Rocha constituída por dois painéis, oblíquos (42º), 

ambos com forma trapezoidal, cujas superfícies são de cor castanha 

avermelhada. O conjunto mede 1,360 m de comprimento por 0,960 m de 

largura máxima. A maior dimensão encontra-se orientada no sentido 

nascente-poente. 

Catálogo. 
G 17.1 – Face oculada. É constituída por duas ovais, figurando os 

olhos, entre os quais existe curto traço, por certo representando o nariz. 
Esta figura surge na parte superior da rocha, sendo evidenciada pelo 
contorno daquela. Foi gravada a partir de levantamentos com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias, constituindo linhas algo 
descontínuas. Mede 0,220 m de comprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

G 17.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, alguns 
sugerindo constituir pequenas linhas, executados com negativos de 
contorno circular ou oval, pouco profundos. Mede 0,090 m de 
comprimento. 

G 17.3 – Círculo. Trata-se de possível esboço, constituído por 
picotados de contorno circular, pouco profundos, formando linha 
descontínua. Mede 0,045 m de diâmetro. 

G 17.4 – Mancha. Apresenta negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões pequenas a médias. Mede 0,065 m de 
diâmetro. 
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GARDETE 18 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal (14º), com perímetro 

poligonal, delimitada por fracturas e cortada por fissuras transversais. 

Mede 0,415 m de comprimento e 0,375 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo 
G 18.1 – Caprino (?). Trata-se de esboço, executado com 

negativos de contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias, 
formando linhas descontínuas. O animal encontra-se voltado para o lado 
direito do observador e mostra cabeça, corpo, com linha cérvico-dorsal 
ondulada e, apenas, um membro de cada lado. A cauda é curta. Mede 
0,160 m de comprimento e 0,090 m de altura, na cabeça. 

G 18.2 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

 
 

 

GARDETE 19 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de contorno poligonal, 

definida por profundas fracturas e mostrando numerosas fissuras. Mede 

1,225 m de comprimento e 0,950 m de largura máxima. 

Catálogo 
G19.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,090 m de diâmetro. 
G19.2 – Oval. Apresenta levantamentos, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua e algo difusa. 
Mede 0,080 m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G19.3 – Círculo. Esboço, formado por negativos, muito 
espaçados, com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 
0,085 m de diâmetro. 

G19.4 – Linha curva. Esboço, constituído por picotados, muito 
espaçados, possuindo contorno circular ou oval e de dimensões médias. 
Mede 0,040 m de comprimento. 
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GARDETE 20 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, de contorno poligonal, 

recortada por fracturas profundas e encontrando-se atravessados por 

fissuras oblíquas. Mede, 2,100 m de comprimento e 0,750 m de largura 

máxima, na área mesial. 

Catálogo 
G 20.1 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 

ou oval, de dimensões médias. Mede 0,055 m de diâmetro. 
G 20.2 – Círculo. Esboço, formado por negativos, de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

G 20.3 – Oval. Foi gravada com picotados de contorno oval, de 
dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. Mede 0,090 m 
por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 20.4 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval, 
alguns do tipo bago de arroz, de dimensões médias e grandes. Mede 
0,140 m de diâmetro.  

G 20.5 – Círculo. Foi gravado com levantamentos de contorno 
oval, alongados, do tipo bago de arroz, de grandes dimensões, 
constituindo linha larga, profunda e contínua. No seu interior contém 
mancha de picotados ovais e longos (G20.6). Mede 0,140 m de diâmetro. 

G 20.6 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval 
alongado, do tipo bago de arroz. Circunscreve-se ao interior de círculo 
(G20.5). Mede 0,075 m de diâmetro. 

G 20.7 – Oval. Foi representada através de negativos, com 
contorno oval, alongados, do tipo bago de arroz, formando linha larga e 
quase contínua. Mede 0,150 m por 0,130 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 20.8 – Barra. Mostra negativos com contorno circular ou oval, 
de dimensões médias, formando linha larga, profunda e contínua. Mede 
0,075 m de comprimento. 

G 20.9 – Oval. Trata-se apenas de esboço, constituído por 
negativos com contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, 
descontínuos. Mede 0,050 m por 0,035m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 20.10 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,015 m por 0,010 m, segundo dois eixos ortogonais e 
0,008 m de profundidade. 

G 20.11 – Oval. Esboço enformado a partir de levantamentos 
com contorno oval alongado, do tipo bago de arroz, formando linha 
descontínua. Mede 0,110 m por 0,100 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 20.12 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Parece estar associada a outra covinha (G20.13). Mede 0,020 m 
de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

G 20.13 – Covinha. Mostra perímetro subcircular e foi figurada 
através de picotados, com contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Deve associar-se à covinha anteriormente descrita (G20.12). 
Mede 0,020 m de diâmetro e 0,008 m de profundidade. 

G 20.14 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, formando linha descontínua. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 20.15 – Mancha. Oferece picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas a médias. Ocupa área medindo 0,100 m por 
0,045 m. 

G 20.16 – Covinha. Apresenta perímetro de forma oval e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de dimensões 
médias. Deve associar-se à covinha a seguir descrita (G20.17). Mede 
0,020 m por 0,015 m, segundo dois eixos ortogonais, e 0,007 m de 
profundidade. 

G 20.17 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e foi 
figurada através de negativos com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Julgamos que se associa à covinha anteriormente 
descrita (G20.16). Mede 0,015 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

G 20.18 – Oval. Representada com levantamentos de contorno 
oval, alongado, do tipo bago de arroz e descontínuos. Mede 0,075 m por 
0,050 m, segundo dois eixos ortogonais.  
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G 20.19 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, alguns alongados, do tipo bago de arroz, formando linha 
larga, profunda e contínua. Mede 0,120 m de diâmetro. 

G 20.20 – Dois círculos concêntricos. Foram representados 
através de negativos com contorno oval, alongado, do tipo bago de arroz, 
formando linhas descontínuas. O círculo exterior mede 0,080 m de 
diâmetro e o interior 0,040 m. 

G 20.21 – Oval. Trata-se de esboço, realizado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,060 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 20.22 – Oval. Apresenta picotados de contorno circular ou 
oval, alguns alongados, do tipo bago de arroz, constituindo linha quase 
contínua. Mede 0,095 m por 0,070 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 20.23 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval e 
pequenas a médias dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 
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G 20.24 – Oval. Foi figurada a partir de negativos, com contorno 
oval alongado, do tipo bago de arroz, mostrando dimensões grandes e 
constituindo linha algo descontínua. Mede 0,100 m por 0,060 m, segundo 
dois eixos ortogonais. 

G 20.25 – Mancha. Apresenta picotados dispersos, com contorno 
oval e de dimensões médias a grandes. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 20.26 – Antropomorfo. Esquemático e em esboço, oferece 
forma rectangular e linha mediana. Foi gravado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões, formando linhas 
descontínuas. Mede 0,050 m de altura e 0,090 m de largura. 

G 20.27 – Meandro circular. Círculo contendo concavidade, 
gravado com negativos de contorno oval, alongado ou do tipo bago de 
arroz, de grandes dimensões, formando linha larga, profunda e quase 
contínua. Mede 0,080 m de diâmetro. 

Comentário. Importa sobrelevar a quantidade de gravuras 

produzidas com negativos de contorno oval alongado, do tipo bago de 

arroz, por certo produzidas com artefactos metálicos e, designadamente, 

o meandro circular, constituindo iconografia atribuível à Idade do Bronze 

Final ou, mesmo, à Idade do Ferro, conforme paralelos com a arte do 

Noroeste Peninsular. 

Os dois pares de covinhas constituem associações que já vêm 

sendo comuns na arte do Tejo, tal como na arte megalítica, atribuível a 

períodos ulteriores ao Neolítico. 

Por fim, o esboço de antropomorfo, de contorno rectangular, ao 

centro de uma zona de suporte e com diversos paralelos no mesmo 

arqueossítio, acentua a função sócio-religiosa das gravuras e do local em 

que se inscrevem. 

 

 

 

GARDETE 21 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, subdividida por fractura, com 

contorno poligonal, delimitada por fracturas profundas, mostrando 

numerosas fissuras longitudinais. Medem 1,030 m de comprimento e 

0,735 m de largura máxima. 

Catálogo 
G 21.1 – Mancha. Núcleo de picotados, mais ou menos dispersos, 

mostrando contorno circular ou oval e dimensões pequenas a médias. 
Mede 0,125 m de diâmetro. 

G 21.2 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno oval e de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 21.3 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões. Mede 0,100 m de diâmetro.  

G 21.4 – Barra. Gravada com negativos de contorno circular ou 
oval, de dimensões médias e contínuos. É paralela às três barras a seguir 
descritas (G21.5 a G21.7). Mede 0,035 m de comprimento. 

G 21.5 – Barra. Tecnicamente semelhante à acima descrita, mede 
0,045 m de comprimento. 

G 21.6 – Barra. Tecnicamente semelhante às duas barras acima 
descritas. Mede 0,050 m de comprimento. 

G 21.7 – Barra. Tecnicamente idêntica às três barras antes 
descritas e com as quais integra conjunto. Mede 0,045 m de 
comprimento. 

G 21.8 – Covinha. Apresenta perímetro de forma poligonal e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval, de médias 
dimensões. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 21.9 – Circulo. Foi gravado com negativos de contorno oval, 
de dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. Mede 
0,130 m de diâmetro. 
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GARDETE 22 
 

Suporte. Rocha sub-horizontal, com contorno de forma 

rectangular, delimitada e atravessada, sensivelmente ao centro, por 

profundas fracturas, observando-se, igualmente, numerosas fissuras. No 

lado sul detecta-se escavação natural, de forma cilíndrica, com 0, 130 m 

de diâmetro. Mede 1,325 m de comprimento e 1,100 m de largura 

máxima. 

Catálogo 
G22.1 – Mancha. Pequeno aglomerado de negativos, possuindo 

contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,025 m de 
diâmetro. 

G22.2 – Mancha. Conjunto de picotados, dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de 
diâmetro. 

G22.3 – Par de podomorfos. Esboço do contorno de pegadas 
humanas calçadas, dispostas no sentido norte-sul. Foi gravado a partir de 
levantamentos, com contorno circular ou oval e de dimensões médias, 
muito descontínuos. O pé direito mede 0,150 m de comprimento por 
0,100 m de largura, na área mesial e o esquerdo, pouco visível, tem 
dimensões idênticas. 

G22.4 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval e de dimensões médias. Mede 0,075 m de diâmetro. 

G22.5 – Disco. Mostra levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de médias e grandes dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G22.6 – Círculo. Esboço, apresenta picotados com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 0,075 m de 
diâmetro. 

G22.7 – Círculo. Esboço, mostra negativos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias e muito descontínuos. Mede 0,050 
m de diâmetro. 

G22.8 – Linha curva. Esboço, formado por levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, muito descontínuos. 
Mede 0,060 m de comprimento. 

G22.9 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,200 m de diâmetro. 

G22.10 – Mancha. Núcleo de levantamentos, oferecendo 
contorno circular ou oval e de médias a grandes dimensões. Mede 0,080 
m de diâmetro. 

G22.11 – Mancha. Pequeno conjunto de negativos dispersos, 
possuindo contorno circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,080 
m de diâmetro. 

Comentário. Pela sua raridade, nesta rocha merece destaque o 

par de podomorfos, orientados no sentido norte-sul, dirigindo-se para o 

interior do suporte onde foram gravados. 

Importa referir que todas as gravuras se encontram afastadas da 

cavidade, de contorno subcircular, que esta rocha apresenta. 

A iconografia registada integra os dois períodos finais da arte do 

Vale do Tejo. 
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GARDETE 23 
 

Suporte. Duas superfícies, sub-horizontais, com perímetro 

poligonal, definidas e separadas por fracturas profundas, sendo 

atravessadas por fissuras oblíquas. Mede 1,380 m de comprimento e 

0,370 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo 
G 23.1 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 

oval e de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 
G 23.2 – Mancha. Conjunto de negativos, providos de contorno 

circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 
G 23.3 – Mancha. Grupo de picotados dispersos, com contorno 

circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,100 m de diâmetro. 
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GARDETE 24 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, dividida longitudinalmente e 

delimitada por fracturas profundas, encontrando-se atravessada por 

fissuras oblíquas. Mede 1,450 m de comprimento e 0,630 m de largura 

máxima. 

Catálogo 
G 24.1 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 

oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 24.2 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,015 m de diâmetro. 

G 24.3 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval, de pequenas a grandes dimensões, 
alguns dos quais do tipo bago de arroz. Sobrepõe esboço de oval (G24.4). 
Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 24.4 – Oval. Trata-se de esboço, realizado com negativos de 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e descontínuos. Mede 
0,100 m por 0,075 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 24.5 – Círculo. Foi gravado com negativos de contorno circular 
ou oval, de pequenas dimensões, constituindo linha descontínua e algo 
difusa. Mede 0,060 m de diâmetro. 
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G 24.6 – Podomorfo. Reproduz pegada humana esquerda, 
calçada e orientada nordeste-sudoeste, embora incompleta na zona 
correspondente ao calcanhar. Oferece negativos de contorno circular ou 
oval e de dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. 
Mede 0,240 m de comprimento e 0,090 m de largura, no terço distal. 

G 24.7 – Linha curva. Apresenta negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Parece associar-se ao 
podomorfo anteriormente descrito (G24.6). Mede 0,100 m de 
comprimento. 

G 24.8 – Círculo. Possui levantamentos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linha larga e algo 
descontínua. Mede 0,110 m de diâmetro. 

G 24.9 – Mancha. Pequeno núcleo de picotados, com contorno 
circular ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,025 m de diâmetro. 

G 24.10 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval e de pequenas dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 24.11 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval e pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 24.12 – Mancha. Aglomerado de picotados, com contorno 
circular ou oval e de pequenas a médias dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 24.13 – Mancha. Conjunto de levantamento, mais ou menos 
dispersos, mostrando contorno circular ou oval e pequenas a médias 
dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 24.14 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de pequenas a médias dimensões. Mede 0,180 m de diâmetro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDETE 25 
 

Suporte. Superfície horizontal, com perímetro trapezoidal, 

definida por profundas fracturas e oferecendo fissuras em várias 

direcções. Mede 1,070 m de comprimento e 0,310 m de largura máxima, 

na área mesial. 

Catálogo 
G 25.1 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 

oval e de dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro. 
G 25.2 – Mancha. Conjunto de picotados, mostrando contorno 

oval e dimensões médias. Mede 0,035 m de diâmetro. 
G 25.3 – Círculo. Trata-se de esboço, elaborado através de 

picotados, com contorno circular ou oval e de pequenas dimensões, 
formando linha descontínua. No interior mostra picotados dispersos. 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 25.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,140 m de 
diâmetro. 
  

524 



   

 
 

 

 
  

525



   

GARDETE 26 
 

Suporte. Superfície oblíqua (29º), com contorno trapezoidal, 

definida por fracturas e atravessada por numerosas fissuras oblíquas. 

Mede 1,025 m de comprimento e 0,650 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo 
G26.1 – Círculo. Mostra levantamentos, possuindo contorno oval 

e dimensões médias a grandes. Sobrepõe antropomorfo (G26.2). Mede 
0,050 m de diâmetro. 

G26.2 – Antropomorfo. Figurado de pé e de frente, apresenta 
cabeça subcircular, apenas esboçada, corpo bitriangular, braços 
levantados e abertos, à altura dos ombros. As pernas oferecem forma de 
V invertido. Foi gravado através de picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas e médias dimensões, constituindo linhas e manchas 
descontínuas. Nota-se que uma primitiva representação foi sobreposta 
por negativos, mostrando técnica diferente dos daquela. Encontra-se 
sobreposto por círculo (G26.1). Mede 0,150 m de altura e 0,055 m de 
largura, nos braços. 

G26.3 – Círculo. Esboço, executado a partir de negativos, 
possuindo contorno circular ou oval, de dimensões médias e muito 
descontínuos. Mede 0,040 m de diâmetro. 

G26.4 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,400 m de 
comprimento e 0,200 m de largura máxima. 

G26.5 – Círculo. Apresenta negativos, com contorno circular ou 
oval, de médias dimensões, constituindo linha descontínua e difusa. 
Mede 0,075 m de diâmetro. 

G26.6 – Mancha. Grande conjunto de picotados dispersos, 
oferecendo contorno circular ou oval e dimensões médias a grandes. 
Mede 0,550 m de comprimento e 0,250 m de largura máxima. 

Comentário. A única figura que merece referência particular 

nesta rocha é a antropomórfica, ocupando lugar de destaque no suporte, 

tendo sido regravada e apresentando semelhanças com imagens deste 

mesmo complexo, atribuíveis ao período estilizado dinâmico. Em 

momento ulterior foi-lhe adicionada grande cabeça circular, o que 

também aconteceu em outras representações antropomórficas do período 

referido ou, até, do período ulterior (meridional). 
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GARDETE 27 
 

Suporte. Superfície oblíqua (33º), voltada para poente, com 

contorno poligonal, definida por profundas fracturas e atravessada por 

rede de fissuras que se desenvolvem em todas as direcções. Mede     

2,050 m de comprimento e 1,820 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo 
G27.1 – Mancha. Enorme quantidade de picotados dispersos, 

mostrando contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. 
Mede 0,800 m de diâmetro. 

G27.2 – Oval. Mostra levantamentos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,120 
m por 0,040 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G27.3 – Mancha. Núcleo de levantamentos dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e dimensões médias. Mede 0,300 m de 
diâmetro. 

G27.4 – Mancha. Conjunto de picotados, providos de contorno 
circular ou oval e de dimensões médias. Mede 0,120 m de diâmetro. 

G27.5 – Linha recta. Apresenta levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões e algo descontínuos. Mede 0,100 
m de comprimento. 

G27.6 – Linha recta. Mostra negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha contínua. Mede 0,100 m 
de comprimento. 

G27.7 – Punhal. Pode tratar-se, apenas, de representação da 
lâmina, longa e de bordos convergentes, com a extremidade distal 
arredondada e dirigida para cima. Foi gravado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha quase 
contínua. Mede 0,220 m de comprimento e 0,060 m de largura máxima, 
no terço proximal. 

G27.8 – Raspagem. Conjunto de incisões filiformes, oblíquas e 
sub-horizontais. Encontra-se sobreposta por linha constituída por 
picotados oblongos, do tipo bago de arroz (G27.9) e por possível lâmina 
 de espada (G27.11). Mede 0,810 m de comprimento. 

G27.9 – Linha recta. Foi figurada através de levantamentos com 
contorno oval, alongado, de dimensões médias a grandes, embora 
descontínuos. Sobrepõe incisão filiforme (G27.8) e é paralela a outra 
linha recta, executada com a mesma técnica (G27.10). Mede 0,150 m de 
comprimento. 

G27.10 – Linha recta. Apresenta negativos, mostrando contorno 
oval alongado, de dimensões médias a grandes, mas descontínuos. É 
paralela a linha recta, gravada com técnica afim (G27.9). Mede 0,180 m 
de comprimento. 

G27.11 – Espada (?). A figura encontra-se truncada, devido a 
fractura do suporte, parecendo corresponder às porções mesial e distal da 
arma, com lâmina larga, bordos convergentes e a extremidade 
arredondada. Foi gravada através de levantamentos, possuindo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, enformando linha algo 
descontínua e mostrando largura e profundidade variáveis. Sobrepõe 
raspagem (G27.8). Mede 0,270 m de comprimento. 

G27.12 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, oferecendo 
contorno circular ou oval e médias dimensões. Mede 0,210 m de 
diâmetro. 

G27.13 – Mancha. Conjunto de levantamentos dispersos, 
apresentando contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões. Mede 0,300 m de diâmetro. 

Comentário. Esta rocha apresenta uma das maiores 

concentrações de manchas de picotados dispersos, assim como raro 

conjunto de incisões filiformes a elas anteriores e, que podemos atribuir 

ao Paleolítico Superior. 

Apesar do sintetismo formal, duas imagens, gravadas na vertical, 

em relação à linha de terra, puderam ser atribuídas a representações de 

armas, possivelmente a punhais dos inícios da Idade do Bronze, devendo 

integrarem o período atlântico, da nossa evolução crono-estilística. 

Também identificámos duas linhas, produzidas com 

levantamentos ovais, muito oblongos, chamados do tipo bago de arroz, 

característicos do uso de artefactos metálicos muito resistentes, de bronze  

 ou, quiçá, de ferro, pertencendo, portanto, à mais recente produção de 

gravuras do complexo tagano. 
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GARDETE 28 
 

Suporte. Rocha oblíqua (24º), com perímetro poligonal, definida 

por profundas fracturas e mostrando fissuras oblíquas. Mede 1,330 m de 

comprimento e 0,620 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo 
G 28.1 – Círculo. Esboço, gravado com negativos de contorno 

circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Foi sobreposto por 
covinha (G28.2). Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 28.2 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e foi 
gravada com negativos de contorno circular ou oval e de dimensões 
médias. Sobrepõe círculo (G28.1). Mede 0,020 m de diâmetro e 0,010 m 
de profundidade. 

G 28.3 – Círculo. Apresenta picotados com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, constituindo linha larga, de bordos 
irregulares, mas contínua. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 28.4 – Mancha. Conjunto de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 28.5 – Círculo. Foi figurado através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval e de dimensões médias, formando linha larga 
mas descontínua. Mede 0,050 m de diâmetro. 
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G 28.6 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de esboço, formado 
por picotados com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Medem, 0,040 m e 0,100 m, de diâmetro. 

G 28.7 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 28.8 – Podomorfo. Representação de pegada humana calçada, 
de lado indeterminado. Oferece perímetro de forma oval alongada e 
encontra-se disposto na direcção sudeste-noroeste. Foi gravado com 
picotados de contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões, 
formando linha algo descontínua. Mede 0,180 m de comprimento e 0,095 
m de largura máxima, na área mesial. 

G 28.9 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Ocupa área medindo 0,260 m de 
comprimento e 0,130 m de largura máxima. 

Comentário. A presença do podomorfo no topo da rocha, ao lado 
de gravuras pré-existentes é recorrente em outras superfícies do Vale do 
Tejo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDETE 29 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com perímetro poligonal, 

definida por fracturas profundas e atravessada por fissuras oblíquas, 

sobranceira às águas do rio Tejo. Mede 0,765 m de comprimento e 0,530 

m de largura máxima, em uma das extremidades. 

Catálogo 
G 29.1 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, com 

contorno circular ou oval, de dimensões pequenas e médias. Mede 0,150 
m de diâmetro. 

G 29.2 – Podomorfo. Representação do contorno de pegada 
humana, calçada, do lado direito, faltando-lhe parte da linha do calcanhar, 
onde aproveita fissura. Encontra-se orientado no sentido noroeste-
sudeste. Foi gravado com picotados de contorno circular ou oval, de 
pequenas e médias dimensões, formando linha quase contínua. Mede 
0,250 m de comprimento e 0,105 m de largura máxima, no terço distal. 

G 29.3 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões pequenas e médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

G 29.4 – Linha recta. Oferece negativos, com contorno circular e 
oval, de pequenas dimensões e quase contínuos. Mede 0,040 m de 
comprimento. 
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GARDETE 30 
 

Suporte. Superfície de bloco móvel, com perímetro sub-

trapezoidal, delimitada por fracturas e contendo fissuras transversais. 

Mede 0,625 m de comprimento e 0,405 m de largura máxima, na área 

mesial. 

Catálogo 
G 30.1 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 

ou oval, de pequenas dimensões, formando linha larga mas algo 
descontínua. Mede 0,050 m por 0,035 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 30.2 – Triângulo. Equilátero. Apresenta picotados de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linha larga mas 
algo descontínua. Mede 0,100 m de largura na base e 0,085 m de altura. 

G 30.3 – Mancha. Núcleo de negativos, com contorno circular ou 
oval e de pequenas dimensões. Mede 0,075 m de diâmetro. 

G 30. 4 – Mancha. Grupo de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,040 m de 
diâmetro. 

G 30.5 – Linha curva. Esboço, elaborado a partir de picotados, 
com contorno circular ou oval e de médias dimensões. Mede 0,100 m de 
comprimento.  
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GARDETE 31 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, dirigida para noroeste, com 

contorno trapezoidal, delimitada por fracturas profundas e atravessada 

por numerosas fissuras. Mede 2,300 m de comprimento e 1,000 m de 

largura máxima, na área mesial. 

Catálogo 
G 31.1 – Oval. Pouco mais que um esboço, mostra 

levantamentos, possuindo contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões, constituindo linha algo descontínua. Foi sobreposta 
por círculo (G 31.2). Mede 0,090 m por 0,040, segundo dois eixos 
ortogonais.  

G 31.2 – Círculo. Foi gravado através de picotados, com contorno 
circular ou oval, de médias dimensões, enformando linha quase contínua, 
embora algo irregular e pouco profunda. Sobrepõe oval (G 31.1). Mede 
0,090 m de diâmetro. 

G 31.3 – Círculo. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua. Mede    
0,080 m de diâmetro. 

G 31.4 – Círculo. Mostra negativos, possuindo contorno circular 
ou oval, de pequenas e médias dimensões, que originaram linha 
descontínua e algo difusa. Mede 0,090 m de diâmetro. 

G 31.5 – Círculo. Esboço, realizado a partir de negativos com 
contorno circular ou oval, de dimensões pequenas a médias e 
descontínuos. Encontra-se adossado a dois círculos (G 31.3 e G 31.4). 
Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 31.6 – Oval. Foi figurada através de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo 
linha larga e profunda, embora parcialmente incompleta. Integra três 
círculos (G 31.2, G 31.3, G 31.4), sobrepondo um deles (G 31.2). Mede 
0,320 m por 0,220 m, segundo dois eixos ortogonais. 

G 31.7 – Dois círculos concêntricos. Trata-se de esboços, 
produzidos através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de   
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dimensões médias e, portanto, descontínuos. Medem 0,040 m e 0,120 m, 
de diâmetro. 

G 31.8 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Foi 
sobreposta por dois círculos concêntricos (G 31.7) e por círculo (G 31.9). 
Mede 0,200 m de diâmetro. 

G 31.9 – Círculo. Pouco mais que um esboço, apresenta 
negativos com contorno circular ou oval, de dimensões médias e 
descontínuos. Foi sobreposto por dois círculos concêntricos (G 31.10). 
Mede 0,100 m de diâmetro. 

G 31.10 – Dois círculos concêntricos. Foram figurados através de 
levantamentos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas algo descontínuas. Sobrepõe círculo (G 31.9). Medem 
0,050 m e 0,100 m, de diâmetro. 

G 31.11 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 31.12 – Disco. Apresenta picotados, com contorno circular ou 
oval, de pequenas dimensões. Mede 0,030 m de diâmetro. 

G 31.13 – Círculo. Esboço elaborado através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 31.14 – Dois círculos concêntricos. Esboço realizado a partir 
de levantamentos possuindo contorno circular ou oval, de dimensões 
pequenas e médias. Medem 0,030 m e 0,070 m de diâmetro. 

G 31.15 – Dois círculos concêntricos. Foram produzidos com 
negativos, de contorno circular ou oval, de pequenas dimensões e algo 
descontínuos. Medem 0,040 m e 0,080 m, de diâmetro. 
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G 31.16 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,040 m de diâmetro. 

G 31.17 – Mancha. Conjunto de negativos, com contorno circular 
ou oval, de médias dimensões. Mede 0,080 m de diâmetro. 

G 31.18 – Círculo. Esboço, gravado a partir de levantamentos 
com contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de 
diâmetro. 

G 31.19 – Colubrídeo. Apresenta quatro curvaturas largas, 
encontrando-se disposto no sentido noroeste-sudeste, como que 
emergisse do solo e subisse a rocha. Foi representado através de 
picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e médias 
dimensões, constituindo linha descontínua e algo difusa. É possível que 
se encontre associado a círculo (G 31.20). Mede 0,300 m de 
comprimento. 

G 31.20 – Círculo. Pouco mais que um esboço, mostra 
levantamentos, de contorno circular ou oval, com pequenas e médias 
dimensões, constituindo linha algo descontínua e difusa. Foi sobreposto 
por dois círculos concêntricos (G31.23) e parece associar-se a colubrídeo 
(G 31.19). Mede 0,070 m de diâmetro. 

G 31.21 – Círculo. Esboço, produzido a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

G 31.22 – Círculo. Esboço, produzido através de picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,090 m de 
diâmetro. 

G 31.23 – Dois círculos concêntricos. Mostram levantamentos de 
contorno circular ou oval, com dimensões médias, constituindo linhas 
algo descontínuas e difusas. Sobrepõem círculo (G31.20). Medem 0,040 
m e 0,080 m, de diâmetro. 

G 31.24 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,060 m de diâmetro. 

G 31.25 – Mancha. Núcleo de picotados, com contorno oval e de 
dimensões médias. Mede 0,030 m de diâmetro. 

G 31.26 – Covinha. Apresenta perímetro de forma subcircular e 
foi gravada através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,040 m de diâmetro e 0,015 m de 
profundidade. 

G 31.27 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
produzida através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro e 0,009 m de 
profundidade. 

G 31.28 – Covinha. Possui perímetro de forma subcircular e foi 
gravada a partir de negativos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias a grandes. Mede 0,030 m de diâmetro e 0,010 m de 
profundidade. 

G 31.29 – Covinha. Mostra perímetro de forma subcircular e foi 
representada com negativos, de contorno circular ou oval, possuindo 
dimensões médias a grandes. Parece integrar linha de covinhas, com três 
outras (G 31.26, G 31.27 e G 31.28). Mede 0,030 m de diâmetro e    
0,008 m de profundidade. 

G 31.30 – Podomorfo. Representação de pegada humana, 
esquerda, calçada e dirigida no sentido poente-nascente. Foi gravado 
através de levantamentos, com contorno circular ou oval, de médias a 
grandes dimensões, constituindo linha larga e profunda, embora algo 
descontínua. Mede 0,290 m de comprimento e 0,110 m, de largura 
máxima, no terço distal. 

G 31.31 – Mancha. Conjunto de picotados dispersos, mostrando 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,200 m de 
diâmetro. 

G 31.32 – Linha recta. É formada por negativos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,120 m de comprimento. 

G 31.33 – Mancha. Conjunto de levantamentos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,050 m de diâmetro. 

G 31.34 – Círculo. Esboço, realizado a partir de picotados, com 
contorno circular ou oval, de pequenas dimensões. Mede 0,050 m de 
diâmetro. 

G 31.35 – Antropomorfo. Esquemático, mostra elemento 
semicircular e, ao centro, barra vertical. Trata-se apenas de esboço, 
formado por picotados, com contorno circular ou oval, de pequenas e 
médias dimensões. Foi sobreposto por esboço de oval (G 31.36). Mede 
0,180 m de altura e 0,100 m de largura. 

G 31.36 – Oval. Esboço, produzido com picotados, de contorno 
circular ou oval, de pequenas dimensões. Sobrepõe antropomorfo 
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esquemático (G 31.35). Mede 0,050 m por 0,040 m, segundo dois eixos 
ortogonais. 

G 31.37 – Mancha. Núcleo de negativos dispersos, com contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,120 m de diâmetro. 

Comentário. As relações estratigráficas, verticais e horizontais, 

as técnicas de gravação e os graus de desgaste das gravuras deste suporte, 

permitem determinar três grandes momentos de actividade iconográfica. 

Ao primeiro daqueles correspondem círculos, um pequeníssimo 

disco, talvez o colubrídeo e o esboço antropomórfico, devendo integrar o 

período IV da evolução da arte tagana. É possível que o antropomorfo se 

encontre associado a círculo.  

Devemos atribuir ao segundo daqueles grandes momentos os 

conjuntos de círculos concêntricos e, possivelmente, outros isolados, 

iconografia típica do período atlântico da arte do Vale do Tejo. 

Por fim, ter-se-á gravado a grande oval e o podomorfo, tal como, 

em uma segunda fase, a linha de covinhas, já no período dos círculos e 

linhas. 

 

 P IV P V-A P V-B P VI-A P VI-B P VI-C P ? total 

antropomorfo 1 - - - - - - 1 
colubrídeo 1 - - - - - - 1 
podomorfo - - - - 1 - - 1 
círculos 4 3 2 2 - - - 11 
ovais - - - - 1 - 2 3 
dois círc. conc. - - 5 - - - - 5 
disco - - - - - - 1 1 
linha recta - - - - - - 1 1 
covinhas - - - - - 4 - 4 
manchas - - - 1 - - 8 9 
Total 6 3 7 3 2 4 12 37 

Síntese iconográfica da rocha 31 de Gardete. 
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GARDETE 32 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, situada perto de vertente de 

linha de água que conflui no Tejo. A área gravada, atravessada por 

algumas fissuras, mede 0,250 m de altura e 0,220 m de largura máxima. 

Catálogo 
G 32.1 – Calvário. Mostra cruz latina, com os braços terminando 

em barras, do tipo potenteada, assente em base trapezoidal, contendo 
duas linhas cruzadas. Apresenta negativos, com contorno oval, de médias 
e grandes dimensões, por vezes alongados, formando linhas contínuas, 
largas e profundas. Mede 0,220 m de altura. 

G 32.2 – Leteriforme. Trata-se da letra A maiúscula. Foi gravada 
através de levantamentos, mostrando contorno circular ou oval, de 
médias dimensões, constituindo linha contínua, larga e profunda. Mede 
0,050 m de altura. 

G 32.3 – Leteriforme. Corresponde à letra B maiúscula. Foi 
figurada a partir de picotados, possuindo contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, enformando linhas contínuas, largas e profundas. 
Mede 0,065 m de altura. 
 
 
 

 

G 32.4 – Linha recta. Disposta verticalmente, mostra levanta-
mentos com contorno circular ou oval, de médias dimensões, contínuos, 
dando origem a gravura larga e profunda. Mede 0,055 m de 
comprimento. 

Comentário. A imagem e letras descritas apresentam grau de 

desgaste pouco acentuado, podendo terem sido executadas aquando da 

construção de linha de caminho de ferro da Beira Baixa, inaugurada em 

1893. Os leteriformes sugerem constituir iniciais de antropónimo. O 

calvário regista aspecto religioso, possivelmente conotado com 

acontecimento que desconhecemos. 
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Síntese iconográfica das rochas de Gardete. 
 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Total 

antrop. semi-naturalistas - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

antrop. esquemáticos - - 1 - - 3 - - - 1 19 6 - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - 33 

faces oculadas - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 

idoliformes - - - - 1 - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 

podomorfos 1 - 2 - - - - 1 1 1 4 1 - 2 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - 1 - 18 

par de podomorfos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

bucrânios - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

cabra montês - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

colubrídeos - - 1 - - - - - - - 5 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 8 

báculo  - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

punhal / espada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 2 

escutiforme - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

esteliformes - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

soliformes - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

calvário - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

linhas rectas - - - - - 1 - 3 1 - 3 2 7 1 1 - - - - - - - - - - - 4 - 1 - 1 1 26 

linhas curvas 2 - 1 2 - 1 - - - - 4 3 2 - 1 1 - - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 21 

linha quebrada - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

barras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 - - - - - - - - - - - 5 

ângulos - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

triângulos - - - 2 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 6 

trapézios - - - 5 - - - - - - 6 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 14 

círculos 2 - 14 10 9 21 3 6 5 4 51 10 20 16 2 2 1 - 1 4 1 2 - 2 1 3 - 3 - - 11 - 204 

dois círculos conc. - - - - - 1 - - - - 3 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 5 - 11 

círculos c/ ponto central - - - - - - - - - - 3 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

círc. c/ diâmetros cruz. - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

discos - - - - - 2 - 2 1 - - - 6 3 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 16 

semicírculos - - 1 2 - 2 - - - 1 4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 

ovais - - 8 2 5 5 - 3 1 2 42 - 8 2 5 3 - - 1 8 - - - 1 - - 1 - - 1 3 - 101 

espiral - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

meandros - - - - - 3 - - - - 1 - 2 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 9 

círculos geminados - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

covinhas - - - 2 5 - 1 2 - - 6 - - 4 1 1 - - - 5 1 - - - - - - 1 - - 4 - 33 

séries de covinhas - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

leteriformes / letras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

raspagens - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 

manchas 1 2 7 11 11 6 8 6 3 1 48 4 43 17 4 9 2 1 1 6 3 6 3 9 3 2 5 3 2 2 9 - 238 

Total 6 2 35 39 32 45 12 25 12 11 212 28 95 50 17 19 4 2 4 27 9 11 3 14 4 6 13 9 4 5 37 4 796 
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Círculos de Gardete (Σ m204 = 0,072 m). 
  

Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø  Ref. Ø 
G 1.1 0,100  G 5.32 0,040  G 9.4 0,100  G 11.112 0,050  G 13.8 0,060  G 14.45 0,110 
G 1.3 0,100  G 6.1 0,055  G 9.5 0,105  G 11.118 0,070  G 13.10 0,100  G 14.46 0,100 
G 3.1 0,070  G 6.2 0,080  G 9.8 0,090  G 11.120 0,150  G 13.12 0,070  G 15.3 0,050 
G 3.2 0,060  G 6.3 0,085  G 9.9 0,200  G 11.126 0,055  G 13.19 0,080  G 15.15 0,060 
G 3.3 0,060  G 6.4 0,050  G 10.1 0,130  G 11.127 0,100  G 13.23 0,030  G 16.3 0,040 
G 3.5 0,095  G 6.8 0,075  G 10.4 0,080  G 11.130 0,030  G 13.27 0,040  G 16.16 0,090 
G 3.6 0,050  G 6.10 0,060  G 10.10 0,035  G 11.138 0,065  G 13.28 0,050  G 17.3 0,045 
G 3.9 0,060  G 6.11 0,050  G 11.5 0,100  G 11.139 0,035  G 13.29 0,050  G 19.3 0,085 
G 3.10 0,080  G 6.12 0,070  G 11.9 0,060  G 11.153 0,040  G 13.41 0,070  G 20.2 0,150 
G 3.17 0,100  G 6.13 0,100  G 11.18 0,125  G 11.156 0,090  G 13.43 0,060  G 20.5 0,140 
G 3.19 0,035  G 6.17 0,090  G 11.21 0,060  G 11.157 0,050  G 13.49 0,070  G 20.14 0,070 
G 3.23 0,060  G 6.18 0,080  G 11.24 0,100  G 11.162 0,080  G 13.53 0,100  G 20.19 0,120 
G 3.25 0,060  G 6.22 0,090  G 11.25 0,075  G 11.167 0,140  G 13.55 0,080  G 22.6 0,075 
G 3.28 0,095  G 6.24 0,080  G 11.34 0,090  G 11.173 0,060  G 13.56 0,040  G 22.7 0,050 
G 3.29 0,120  G 6.25 0,040  G 11.36 0,025  G 11.175 0,040  G 13.57 0.090  G 24.5 0,060 
G 3.30 0,060  G 6.27 0,025  G 11.38 0,080  G 11.180 0,050  G 13.58 0,090  G 24.8 0,110 
G 4.1 0,150  G 6.31 0,035  G 11.39 0,050  G 11.183 0,060  G 13.74 0,030  G 25.3 0,070 
G 4.4 0,110  G 6.35 0,100  G 11.40 0,055  G 11.185 0,050  G 13.80 0,100  G 26.1 0,050 
G 4.9 0,065  G 6.38 0,050  G 11.45 0,065  G 11.186 0,045  G 13.81 0,100  G 26.3 0,040 
G 4.11 0,110  G 6.40 0,080  G 11.51 0,060  G 11.190 0,080  G 13.94 0,050  G 26.5 0,075 
G 4.12 0,070  G 6.41 0,070  G 11.56 0,050  G 11.191 0,075  G 14.5 0,050  G 28.1 0,070 
G 4.13 0,055  G 6.42 0,055  G 11.64 0,040  G 11.202 0,060  G 14.7 0,050  G 28.3 0,090 
G 4.16 0,070  G 6.43 0,080  G 11.66 0,055  G 11.211 0,035  G 14.8 0,120  G 28.5 0,050 
G 4.30 0,050  G 7.3 0,070  G 11.67 0,075  G 11.212 0,030  G 14.14 0,060  G 31.2 0,090 
G 4.31 0,045  G 7.6 0,110  G 11.81 0,080  G 12.1 0,055  G 14.16 0,030  G 31.3 0,080 
G 4.33 0,035  G 7.9 0,090  G 11.89 0,065  G 12.4 0,060  G 14.17 0,050  G 31.4 0,090 
G 5.2 0,125  G 8.1 0,070  G 11.90 0,090  G 12.6 0,070  G 14.19 0,060  G 31.5 0,070 
G 5.5 0,100  G 8.5 0,090  G 11.93 0,060  G 12.11 0,090  G 14.23 0,090  G 31.9 0,100 
G 5.7 0,075  G 8.7 0,110  G 11.97 0,070  G 12.19 0,080  G 14.25 0,090  G 31.13 0,050 
G 5.8 0,045  G 8.9 0,100  G 11.101 0,045  G 12.20 0,045  G 14.28 0,040  G 31.18 0,060 
G 5.12 0,050  G 8.13 0,100  G 11.105 0,050  G 12.23 0,090  G 14.30 0,030  G 31.20 0,070 
G 5.13 0,075  G 8.14 0,100  G 11.107 0,095  G 12.24 0,085  G 14.31 0,050  G 31.21 0,070 
G 5.15 0,050  G 8.18 0,100  G 11.108 0,055  G 12.25 0,090  G 14.36 0,060  G 31.22 0,090 
G 5.20 0,030  G 9.3 0,045  G 11.109 0,055  G 12.27 0,060  G 14.37 0,060  G 31.34 0,050 
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diâmetros quant. % 
0,025 m a 0,050 m 56 27,72 
0,055 m a 0,100 m 121 59,90 
0,105 m a 0,150 m 23 11,38 
0,155 m a 0,200 m 1 0,50 
> 0,200 m 1 0,50 
total 202 100,00 

 
Círculos de Gardete. Grupos dimensionais. 

 

 
 

ref. orientação nº de curvas comp. (m) 
G3.31 SO-NE 5 0,270 
G11.78 E-O 4 0,350 
G11.104 E-O 7 0,300 
G11.145 N-S 4 0,175 
G11.161 SE-NO 4 0,100 
G11.197 E-O 5 0,200 
G15.10 N-S 3 0,300 
G31.19 NO-SE 4 0,300 

 
Colubrídeos de Gardete. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gardete – Relações estratigráficas verticais (67) 

 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
       G 3.5   G 3.31                          
       G 3.10   G 3.11                          
       G 3.12   G 3.11                          
                                    
          G 6.2            G 6.5              
          G 6.3            G 6.5              
       G 6.7               G 6.9              
       G 6.21   G 6.20                          
          G 6.29      G 6.32                    
       G 6.30   G 6.29                          
       G 6.30         G 6.32                    
       G 6.34   G 6.40                          
       G 6.34         G 6.35                    
       G 6.34   G 6.41                          
       G 6.39   G 6.38                          
                                    
       G 7.8   G 7.9                          
                                    
    G 9.7      G 9.6                          
    G 9.7   G 9.9                             
       G 9.9   G 9.4                          
       G 9.9   G 9.5                          
       G 9.9   G 9.6                          
       G 9.8   G 9.11                          
    G 9.7      G 9.11                          
                                    

27,72%

59,90%

11,38%

0,50% 0,50%

0,025 m a 0,050 m

0,055 m a 0,100 m

0,105 m a 0,150 m

0,155 m a 0,200 m

> 0,200 m
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P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  

                                    
    G 10.2                  G 10.6              
    G 10.8      G 10.9                          
          G 10.5            G 10.11              
                                    
       G 11.19   G 11.21                          
          G 11.43            G 11.42              
       G 11.41               G 11.42              
          G 11.53            G 11.54              
       G 11.56   G 11.55                          
    G 11.57      G 11.55                          
       G 11.75   G 11.73                          
       G 11.75   G 11.74                          
    G 11.76   G 11.75                             
    G 11.76      G 11.74                          
       G 11.78   G 11.96                          
       G 11.78               G 11.98              
    G 11.82   G 11.83                             
       G 11.83   G 11.84                          
          G 11.84            G 11.85              
          G 11.96            G 11.98              
       G 11.78   G 11.96                          
       G 11.97   G 11.96                          
       G 11.97               G 11.98              
       G 11.102               G 11.100              
       G 11.102   G 11.101                          
          G 11.138      G 11.137                    
    G 11.195                  G 11.193              
                   G 11.201   G 11.194              
       G 11.197               G 11.194              
       G 11.197   G 11.198                          
       G 11.197         G 11.201                    
                                    
       G 12.2   G 12.3                          
                                    
    G 13.16   G 13.18                             
       G 13.18         G 13.17                    
    G 13.19   G 13.18                             
       G 13.77         G 13.76                    
       G 13.77   G 13.80                          
                                    
                      G 14.23      G 14.24        
                      G 14.25      G 14.24        
                                    
                      G 26.1      G 26.2        
                                    
 G 28.2      G 28.1                             
                                    
    G 31.2   G 31.1                             
             G 31.10      G 31.9                 
             G 31.23      G 31.20                 
       G 31.36            G 31.35                 
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OCRESA 

543



   

  

544 



   

As gravuras rupestres identificadas no rio Ocresa, encontram-se a jusante 

da barragem ali existente, embora tivéssemos recolhido notícias da 

existência de muitas outras na área submersa pela albufeira daquele 

empreendimento. 

O primeiro núcleo de petróglifos localiza-se a uma centena de 

metros da barragem mencionada, detectando-se outros, ao longo da 

margem direita, tanto nas proximidades do Vale da Amieira como das 

ribeiras de Alpalhão e da Rovinhosa. 

Aquele sector do curso de água desenvolve-se, primeiramente, de 

nordeste para sudoeste, depois, de norte para sul, inflectindo, em seguida, 

para oeste e correndo no sentido nascente-poente, para depois se dirigir, 

novamente, para sul. 

O lugar pertence à freguesia de Envendos e ao concelho de 

Mação. 

As coordenadas geodésicas de dois pontos extremos da zona com 

gravuras apresentam 39º33’53’’ de latitude norte e 7º48’52’’ de longitude 

oeste de Greenwich, a montante, e 39º32’38’’ de latitude norte e 7º49’44’’ 

de longitude oeste de Greenwich, a jusante. 

Foram estudadas cinco superfícies gravadas, a partir de decalques 

directos, de moldes em látex e de diapositivos. 

O código utilizado na marcação da informação recolhida 

circunscreve-se às duas iniciais do hidrónimo (OC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲ Ocresa. Zona montante. 

▲ Ocresa. Zona jusante. 

545



   

OCRESA 1 
 

Suporte. Grande superfície horizontal, com perímetro de forma 

trapezoidal, apresentando cor castanha avermelhada e intensamente 

fissurada. A sua maior dimensão encontra-se orientada no sentido 

noroeste-sudeste. Mede 3,050 m de comprimento e 2,375 m de largura 

máxima. 

Catálogo. 
OC 1.1 – Mancha. Corresponde a conjunto de picotados 

dispersos, com contorno circular ou oval, de médias e grandes 
dimensões. Mede 0,200 m de diâmetro. 

OC 1.2 – Círculo. É formado por picotados, de contorno circular 
ou oval, com pequenas dimensões, constituindo linha descontínua. Foi 
sobreposto por linha recta (OC 1.3). Mede 0,030 m de diâmetro. 

OC 1.3 – Linha recta. Foi gravada com negativos de contorno 
circular ou oval, de dimensões médias, constituindo traço contínuo. 
Sobrepõe a figura anteriormente descrita (OC 1.2). Mede 0,075 m de 
comprimento. 

OC 1.4 – Podomorfo. Representa contorno de pegada humana 
calçada, do lado esquerdo, através de negativos, com contorno circular ou 
oval, de dimensões médias, formando linha quase contínua e larga. 
Apresenta a metade distal mais larga e a extremidade da metade oposta 
sobrepõe a figura que descrevemos em seguida (OC 1.5). Encontra-se 
orientado no sentido sudeste-noroeste. Mede 0,160 m de comprimento e 
0,085 m de largura máxima, no terço distal. 

OC 1.5 – Cordiforme. Oferece negativos de contorno circular ou 
oval, com dimensões médias, formando linha contínua, mas de bordos 
algo irregulares. Foi sobreposto por podomorfo (G 1.4). Mede 0,105 m 
de comprimento e 0,080 m de largura máxima. 

OC 1.6 – Soliforme (?). Figura constituída por círculo, radiado 
em dois lados opostos. Foi gravado com picotados de contorno circular 
ou oval, de dimensões médias, formando linhas algo descontínuas. Dois  

 
  ▲ Rocha OC 1.
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raios encontram-se sobrepostos pela figura seguidamente descrita (OC 
1.7). Mede 0,235 m de diâmetro máximo. 

 OC 1.7 – Dois círculos concêntricos. Apresentam picotados, de 
contorno circular ou oval, de dimensões médias a grandes, formando 
linhas quase contínuas. Sobrepõem a figura anterior (OC 1.6). Medem 
0,075 m e 0,150 m de diâmetro. 

OC 1.8 – Círculo. Oferece negativos de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, formando linha descontínua. Mede 0,070 m de 
diâmetro. 

OC 1.9 – Oval. Mostra picotados de contorno circular ou oval, 
com dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 0,085 m 
por 0,060 m, segundo dois eixos ortogonais. 

OC 1.10 – Mancha. Conjunto de negativos, aglomerados e 
dispersos, com contorno circular ou oval e dimensões médias. Sobrepõe 
as duas figuras anteriormente descritas (OC 1.8 e OC 1.9). Mede 0,000 m 
de diâmetro. 

OC 1.11 – Círculo. É formado por picotados de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias, constituindo linha descontínua. Mede 
0,050 m de diâmetro. 

OC 1.12 – Mancha. Trata-se de conjunto de picotados dispersos, 
com contorno circular ou oval, e de dimensões variáveis. Mede 0,150 m 
de diâmetro. 

OC 1.13 – Linha curva. É constituída por picotados de contorno 
circular ou oval, de grandes dimensões. Talvez pertencesse a oval, 
amputada devido a fractura do suporte. Mede 0,100 m de comprimento. 

OC 1.14 – Oval. Foi gravada com negativos de contorno circular 
ou oval, com dimensões médias a grandes, formando linha descontínua. 
Mede 0,105 m por 0,080 m, segundo dois eixos ortogonais. 

OC 1.15 – Mancha. Mostra picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de diferentes dimensões. Mede 0,150 m de diâmetro. 

OC 1.16 – Linha recta. Oferece levantamentos, de contorno 
circular ou oval, com dimensões médias e descontínuos. Foi amputada 
por fractura do bordo do suporte. Mede 0,075 m de comprimento. 

OC 1.17 – Semicírculo. Possui negativos de contorno circular ou 
oval, com médias e grandes dimensões, constituindo linha descontínua. É 
possível que se tratasse de círculo, amputado por fractura do suporte. 
Mede 0,065 m de diâmetro. 

OC 1.18 – Semicírculo. Oferece negativos com contorno circular 
e de dimensões médias, formando linha contínua. Mede 0,065 m de 
diâmetro. 

OC 1.19 – Podomorfo (?). Mostra o contorno de pegada humana 
calçada, de lado indeterminado. Foi gravado com negativos de contorno 
circular ou oval, de médias e grandes dimensões, constituindo linha 
descontínua. Encontra-se orientado no sentido nascente-poente. Mede 
0,120 m de comprimento e 0,070 m de largura máxima, no terço distal. 

OC 1.20 – Antropomorfo (?). Do tipo arboriforme, encontra-se 
mal definido, oferecendo conjunto de negativos que podem corresponder 
à cabeça, mancha representando o corpo e três pares de membros, 
perpendiculares àquele. As pernas apresentam forma de V invertido. Foi 
gravado através de negativos, com contorno circular ou oval, de médias e 
grandes dimensões, constituindo linhas descontínuas. Mede 0,070 m de 
altura e 0,070 m de largura, nos braços. 

OC 1.21 – Ângulo. Recto, foi figurado a partir de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias e descontínuos. Mede 
0,120 m de altura e 0,070 m de largura. 

Comentário. Na metade poente desta rocha observam-se duas 

sobreposições: o podomorfo foi gravado sobre cordiforme e os dois 

círculos concêntricos sobre soliforme. 

É possível que o cordiforme e a representação solar sejam 

contemporâneas (período meridional), devendo o podomorfo ter sido a 

última figura a ser gravada, assim se definindo três momentos de 

intervenção iconográfica. 

No lado nascente deste suporte não se observam sobreposições 

significativas. Todavia, a forma e a técnica apresentada pelo podomorfo 

(OC 1.19) sugere contemporaneidade com o podomorfo do lado poente 

(OC 1.4).  
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 P IV P V P VI P ? total 
círculos - 3 - - 3 
semicírculos - 2 - - 2 
dois círc. conc. - 1 - - 1 
cordiforme 1 - - - 1 
soliforme 1 - - - 1 
antropomorfo 1 - - - 1 
podomorfos - - 2 - 2 
linhas rectas - - - 2 2 
linhas curvas - - - 1 1 
ângulo - - - 1 1 
manchas - - - 4 4 
ovais - - 2 - 2 
Total 3 6 4 8 21 

Síntese iconográfica da rocha 1 do Ocresa. 
 

 

 

  OC 1.4     P VI 
 

 

 

 

    OC 1.7   P V 
 

 

 

 

  OC 1.5   OC 1.6   P IV 
 

 

Síntese estratigráfica da rocha 1 do Ocresa. 
 

 

 

 

  

▲ Rocha OC 1. Pormenor. 

▲ Rocha OC 1. Pormenor. 
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OCRESA 2 
 

Suporte. Superfície sub-horizontal, com contorno poligonal, 

delimitada por fracturas e cortada por fissuras oblíquas. Mede 0,400 m de 

comprimento e 0,250 m de largura, na área mesial. 

Catálogo. 
OC 2.1 – Caprino. Representação de pé, dirigida para o lado 

direito do observador. A cabeça, baixa e dirigida peara o solo, tem 
contorno trapezoidal e é longa, encontrando-se encimada por armação 
alta. O corpo oferece forma oval alongada, com a linha cérvico-dorsal e a 
ventral convexas. A cauda é curta. No interior do corpo observa-se linha 
mediana, a linha da vida, e, nos quartos traseiros, mancha de picotados. 
Mostra quatro membros lineares e verticais, um dos quais apenas 
esboçado. Mede 0,290 m de comprimento e 0,130 m de altura, a meio do 
corpo. 

Comentário. A única figura desta rocha integra o estilo 

subnaturalista evolucionado, encontrando paralelos em representações 

congéneres, do Cachão do Algarve ou de Fratel.  

 

 

 

 

◄ Rocha OC 2. 
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OCRESA 3 
 

Suporte. Pequena superfície oblíqua, com perímetro de forma 

sub-trapezoidal, delimitada por fracturas e mostrando algumas fissuras, 

assim como ressalto possuindo contorno cordiforme, situado quase no 

seu centro. Mede 0,445 m de comprimento e 0,240 m de largura máxima, 

na extremidade do lado direito do observador. 

Catálogo. 
OC 3.1 – Cavalo. Foi figurado de pé, em perfil e dirigido para o 

lado direito do observador. A cabeça, erguida, mostrando a extremidade 
do focinho arredondada e as crinas fazendo ângulo recto com a testa, foi 
apenas ligeiramente esboçada, através de pequenos picotados, muito 
descontínuos e, até, difíceis de observar. O pescoço é largo e a linha 
cérvico-dorsal ondulada, em forma de S. A linha ventral é bem convexa. 
O peito encontra-se demarcado da perna dianteira, larga e cuja 
extremidade parece não ter sido representada, a menos que tenha 
desaparecido devido a fractura do suporte. Os quartos traseiros são 
arredondados e apenas se observa o arranque de perna correspondente, 
aspecto que se deve relacionar com o acima referido. A cauda, caída, mas 
afastada do corpo é longa e larga, encontrando-se, também amputada. Foi 
gravado a partir de levantamentos, com contorno circular ou oval, de 
dimensões médias, constituindo esboços e linhas tanto contínuas como 
descontínuas, ligeiras ou profundas. Mede 0,370 m de comprimento e 
0,225 m de altura máxima, na cabeça. 

OC 3.2 – Mancha. Pequeníssimo conjunto de negativos, com 
contorno circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,012 m de 
diâmetro. 

OC 3.3 – Mancha. Mostra picotados, possuindo contorno circular 
ou oval, de dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro. 

OC 3.4 – Mancha. Grupo de picotados, mostrando contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,150 m de diâmetro. 

OC 3.5 – Mancha. Núcleo de picotados, oferecendo contorno 
circular ou oval, de dimensões médias. Mede 0,020 m de diâmetro. 

Comentário. Trata-se de representação de equídeo, com 

características estilísticas e convencionalismos claramente 

correspondentes ao Solutrense Antigo. As formas bem arredondadas, de 

animal baixo e largo, integram morfotipo muito difundido na arte parietal 

daquele período. 

O animal em apreço foi integrado no suporte, de modo a ocupar a 

quase totalidade das suas dimensões, correspondendo ressalto natural 

daquele, de aspecto cordiforme, à zona do seu coração, aspecto que 

julgamos não ter ocorrido casualmente. 

Também propositadamente não foi gravada a cabeça, deixando-

se, apenas, esboçada, a partir do pescoço, facto que se deve, por certo, a 

opção decorrente de significado preciso. Na verdade, se alguns animais 

em que não foram gravados os quartos traseiros ou até a totalidade do 

corpo, parecem surgir de fendas ou fissuras, no presente caso podemos 

aceitar que se passa a acção contrária, isto é, o cavalo parece entrar no 

interior da rocha ou através de fissura que fica próxima da sua frente, 

talvez penetrando no mundo sobrenatural. 

Foram associados à imagem de equídeo as quatro pequeníssimas 

manchas de picotados, equidistantes entre si e dispostas em linha 

horizontal, uma situada no peito, duas na barriga e a quarta ao centro da 

coxa.  
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▲ Rocha OC 3. Vista de norte (foto IPA). 

◄ Rocha OC 3 (foto IPA/CNART). 
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OCRESA 11 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, com contorno rectangular, 

delimitada por fracturas e percorrida por fissuras oblíquas. Mede 0,600 m 

de altura e 0,750 m de largura máxima, na área mesial. 

Catálogo. 
OC 11.1 – Antropomorfo. Esquemático, oferece cabeça e corpo 

lineares, braços abertos e erguidos à altura dos ombros e pernas dispostas 
em forma de U invertido. Foi gravado a partir de levantamentos, com 
contorno circular ou oval, de médias dimensões, constituindo linhas 
contínuas e profundas. Deve associar-se ao antropomorfo a seguir 
descrito (OC 11.2). Mede 0,520 m de altura e 0,290 m de largura, nos 
braços. 

OC 11.2 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça e corpo 
lineares, braços abertos e levantados à altura dos ombros, embora 
ligeiramente flectidos, e pernas abertas, em forma de V invertido. Possui 
picotados, com contorno circular ou oval, de médias dimensões, 
enformando linhas contínuas e profundas. Deve associar-se ao 
antropomorfo anteriormente descrito (OC 11. 1). Mede 0,250 m de altura 
e 0,175 m de largura, nos braços. 

OC 11.3 – Mancha. Núcleo de picotados dispersos, com contorno 
circular ou oval, de pequenas e médias dimensões. Mede 0,120 m de 
diâmetro. 

Comentário. As duas imagens antropomórficas encontram-se, 

muito possivelmente, associadas, conhecendo-se, tanto no Vale do Tejo, 

como na arte megalítica funerária, exemplares, onde personagem maior 

como que protege outro, ou outros, sob os braços. 

As duas imagens desta rocha devem ser atribuídas ao período 

meridional, da evolução da arte tagana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◄ Rocha OC 11 (R XXV/74-27). 

553



   

OCRESA 12 
 

Suporte. Superfície sub-vertical, oferecendo perímetro de forma 

trapezoidal, delimitada e atravessada por fracturas oblíquas. Mede    

0,600 m de altura e 0,650 m de largura máxima, em uma das 

extremidades. 

Catálogo. 
OC 12.1 – Antropomorfo. Esquemático, apresenta cabeça e corpo 

lineares, braços abertos, levantados à altura dos ombros, e pernas em 
forma de V invertido. O corpo é ligeiramente ondulado. Mostra 
negativos, com contorno circular ou oval, de dimensões médias, 
constituindo linhas contínuas, largas e profundas. Mede 0,255 m de altura 
e 0,170 m de largura, nos braços. 

OC 12.2 – Caprino. Foi representado de pé e dirigido para o lado 
esquerdo do observador. Oferece cabeça de perfil triangular, pescoço 
curto e corpo ovalado, com a linha cérvico-dorsal quase plana e a ventral 
convexa. A cauda é curta. Os membros são lineares, encontrando-se 
muito erodidos e difíceis de visualizar, detectando-se apenas um dos 
dianteiros e os dois ulteriores, todos oblíquos em relação ao corpo. Foi 
figurado a partir de picotados, com contorno circular ou oval, de médias 
dimensões, constituindo linhas contínuas, embora algumas muito 
erodidas. Mede 0,235 m de comprimento e 0,145 m de altura, na cabeça. 

Comentário. Os graus de pátina das duas figuras acima descritas 

patenteiam diferenças, pelo que a representação zoomórfica parece ser 

mais antiga (período estilizado dinâmico) que a antropomórfica (período 

meridional). 
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TABELA 
 
 

 
 
 
 
 

 1 2 3 11 12 total 
antrop. esquemáticos 1 - - 2 1 4 
podomorfos 2 - - - - 2 
cabras montês - 1 - - 1 2 
cavalo - - 1 - - 1 
soliforme 1 - - - - 1 
linhas rectas 2 - - - - 2 
linha curva 1 - - - - 1 
ângulo 1 - - - - 1 
círculos 3 - - - - 3 
dois círculos concêntricos 1 - - - - 1 
semicírculos 2 - - - - 2 
ovais 2 - - - - 2 
cordiforme 1 - - - - 1 
manchas 4 - 4 1 - 9 
Total 21 1 5 3 2 32 
Síntese iconográfica das rochas do Ocresa.  
 
 
 
Ocresa – Relações estratigráficas verticais (2) 

 P VI-D   P VI-C   P VI-B   P VI-A   P V-B   P V-A   P IV-B   P IV-A   P III-B   P III-A   P II   P I  
                                    
          OC 1.4            OC 1.5              
                OC 1.7      OC 1.6              
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PARCANA 
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Neste afluente da margem direita do rio Ocresa, actualmente em grande 

parte integrado na albufeira da barragem de Parcana, foi identificado, em 

lugar da sua margem direita, enorme afloramento com gravuras. 

Aquele situa-se a jusante da ponte da Ladeira, a 1 km para 

montante da antiga azenha do Padrão e a cerca de 4 km da antiga 

confluência da ribeira de Parcana com o Ocresa. 

A ribeira de Parcana ali serpenteia em vale por vezes amplo, 

surgindo bancadas xistosas e blocos elevados, encostados à margem 

direita, quando ela se aproxima das vertentes da serra da Amieirosa. 

O local pertence à freguesia de Envendos e ao concelho de 

Mação. 

As suas coordenadas geodésicas aproximadas são: 39º35’50’’ de 

latitude norte e 7º50’10’’ de longitude oeste de Greenwich. 
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▼ Parcana. Vista de sudeste.  



   

PARCANA 1 
 

Grande afloramento, bem destacado da encosta e sobranceiro às águas da 

ribeira de Parcana. Contém quatro superfícies sub-horizontais com 

gravuras, situadas a 3-4 metros sobre o nível das águas, aquando da nossa 

visita.  

O acervo iconográfico é constituindo por numerosas covinhas, 

tanto de perímetro circular como oval, possuindo dimensões distintas e 

mostrando distribuição caótica, isoladas, agrupadas em pares ou 

formando linhas, tal como por conjunto de incisões paralelas, ou 

raspagens, e flecha, aberta por abrasão. Também se detectaram linhas e 

manchas, formadas por conjuntos de picotados dispersos. 
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▲ Rocha 1. Pormenor. 
▲ Rocha 1. Pormenor. 
► Rocha 1. Pormenor. 


	Volume 1 - dissertação
	Anexo 1
	Anexo 1 - I
	Anexo 1 - II
	Anexo 1 - III
	Anexo 1 - IV
	Anexo 1 - V

	Anexo 2
	Anexo 2 - I
	Anexo 2 - II
	Anexo 2 - III
	Anexo 2 - IV
	Anexo 2 - V
	Anexo 2 - VI


