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0. Breves considerações prévias 
 Este inventário visou a prossecução dos seguintes objetivos: permitir a identificação de cada 
uma das unidades gráficas figurativas estudadas ao longo deste trabalho; relacionar cada uma destas 
com o repertório não figurativo com o qual se associa, distribuindo-se este por chaves pré-definidas; 
permitir a sistematização de toda informação contida nos decalques produzidos, mediante a descrição 
de cada uma das unidades gráficas segundo critérios técnicos e morfológicos, e o posicionamento de 
cada uma delas no seio das composições; permitir a sua utilização em estudos globais, não só por nós 
no trabalho que aqui levámos a cabo, como por outros investigadores que disso necessitem. 
 Trabalhámos sobre os decalques parciais ou totais de 130 rochas do Vale do Côa, quatro do 
Vale do Sabor, uma de Mazouco, uma da Fraga do Gato, uma de Foz Tua, três do Vale do Zêzere e 
uma do Ocreza. O número de decalques inéditos deste conjunto é residual, mas poucos se encontravam 
descritos de uma forma que julgássemos aceitável, designadamente no que se refere ao repertório não 
figurativo, e nenhuma das unidades gráficas dos espaços parietais estudados se encontrava 
inventariada. 
 Poderíamos ter ainda optado por, nos casos em que a descrição da rocha existisse, 
simplesmente apontar as nossas diferenças interpretativas (como o fizemos nos casos de Siega Verde 
ou de Domingo García) e inventariar as figuras já isoladas por outros autores. Contudo, para além 
dessas diferenças, haveria ainda que contar com a sistematização do repertório não figurativo e com a 
conformação dessas descrições aos nossos critérios descritivos. Por outro lado, dado o caráter exaustivo 
deste nosso estudo, preferimos voltar a descrever estes espaços parietais, arriscando-nos a pecar por 
excesso para garantirmos não o fazer por omissão. Esta nossa opção não é, aliás, inédita, tendo M. 
Varela Gomes feito o mesmo no seu monumental trabalho sobre a arte tagana, provavelmente pelas 
mesmas razões ou por outras semelhantes (v.g. Gomes, 2010, anexo II, 280-305)1. 
 No capítulo 2 do nosso trabalho já tivemos oportunidade de discutir e apresentar alguns dos 
critérios que subjazem à nossa descrição dos espaços parietais, nomeadamente no que toca à 
identificação das unidades não figurativas, das modalidades técnicas empregues na execução dos 
grafismos ou das soluções ao nível da perspetiva. Tivemos também oportunidade de apresentar as 
razões porque recorremos ao método de Harris para estudar a estratigrafia parietal das composições e à 
respetiva matriz para a ilustrar de forma sucinta nos casos mais complexos. Tivemos oportunidade de 
aludir ao léxico anatómico adoptado na descrição dos animais humanos e não-humanos e às fontes às 
quais recorremos para o definir (ICVGAN, 2012; Schaller, ed., 2007; Cid, 1999; 2001; Serra, 1979; 
Barroso & Rosa, 1999; Lorblanchet, 1993a; Baumel, ed., 1993 Clark, Jr, 1993a; 1993b; Bruun, Delin e 
Svensson, 2002; FICAT & IFM, 1998). Está na altura, como referido nesse capítulo, de precisarmos 
esse léxico, derradeira etapa antes de passarmos ao nosso inventário propriamente dito. 
 Assim, de acordo com a última edição dos Nomina Anatomica Veterinaria (ICVGAN, 2012, 
4), os corpos dos quadrúpedes são divididos em cinco partes principais (cabeça, pescoço, tronco, cauda 
e membros), divisão que aqui adoptaremos, mas que nas descrições dos animais propriamente ditas não 
serão tidas em conta. 
 
0. 1: Os equinos (Fig. 1a) 

• Cabeça: a face dorsal é composta pela nuca (occiput), fronte (frons), chanfro (dorsum nasi) e 
focinho ou bico (apex nasi); a maior parte das vezes, esta face dorsal será caracterizada no seu 
conjunto como linha ou bordo fronto-nasal; no topo da cabeça poderemos encontrar uma 
pilosidade que denominamos topete (cirrus capitis). Cada uma das face laterais inclui a orelha 
(auris), a fonte (regio temporalis), o olhal (fossa supraorbitalis), a cavidade orbitária (regio 
orbitalis), o olho (bulbus oculi), a face (bucca), a bolsa da bochecha (regio buccalis), a 
comissura dos lábios (regio oralis) e a narina (naris); destes elementos apenas se representou 
(no caso do corpus estudado) a orelha, olho e a narina. A face ventral inclui a goela (fauce), a 
ganacha (regio masseterica), a barbada (regio mandibularis) e o queixo (mentum). A 
extremidade rostral inclui o lábio ou beiço superior (labium superius), a boca (rima oris) e o 
lábio ou beiço inferior (labium inferius); esta extremidade será designada como focinho, só 
muito raramente ocorrendo representações que permitem um maior grau de pormenorização 
descritiva. 

• Pescoço: o bordo dorsal (margo colli dorsalis) denomina-se, no caso dos cavalos, bordo 
crinal, e o bordo ventral (regio colli ventralis) bordo traqueal; chamamos crineira à pilosidade 
existente sobre o bordo crinal (juba); a face lateral (regio colli lateralis) será designada como 
tábua. 

																																																								
1 Todas as citações bibliográficas presentes ao longo dos anexos reportam-se a trabalhos referidos no capítulo 8 do volume 1. 
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• Tronco: no bordo dorsal, encontramos, da extremidade cranial para a caudal, o garrote (regio 
insterscapularis), o dorso (regio vertebralis thoracis), o rim (regio lumbalis), que 
ignoraremos devido à sua nula expressão plástica), e a garupa (regio sacralis); este bordo 
poderá ser tratado no seu conjunto como linha ou bordo cérvico-dorsal. No bordo caudal 
define-se a nádega (nates). No bordo ventral distinguimos o ventre (cavum abdominis) e o 
cilhadouro (cavum thoracis); no caso dos machos encontramos ainda a bainha ou forro 
(preputium); no bordo cranial observa-se o peito ou peitoral (pectus). 

• Cauda: na cauda distinguimos duas regiões: a raiz da cauda (radix caudae) e o troço da cauda 
(regio caudalis); à pilosidade chamamos crinas (cirrus caudae). 

• Membros: nos membros pélvicos (ou posteriores) distinguimos, da extremidade proximal para 
a distal), a coxa (regio femoris), a soldra (regio patellaris), a rótula (regio genus lateralis), a 
perna (regio cruris), o curvilhão (regio tarsi), a canela (regio metatarsi) o boleto (regio 
metatarsophalangea), o esporão (calcar metatarseum), os machinhos (cirrus metatarseus), a 
quartela (regio compedis), a coroa (regio coronalis) e o casco (ungula); destas regiões podem 
encontrar-se representadas a coxa, a perna, o curvilhão, a canela, o esporão, a quartela, a coroa 
e o casco. Nos membros torácicos (ou anteriores) individualizam-se (da extremidade proximal 
para a distal) a espádua (regio scapularis), o braço (brachium), o codilho (cubitus), o 
antebraço (antebrachium), o joelho (regio carpi), a canela (regio metacarpi), o boleto (Regio 
metacarpophalangea), o esporão (calcar metacarpeum), a quartela (regio compedis), a coroa 
(regio coronalis) e o casco (ungula); podem encontrar-se representadas a espádua, o codilho, 
o antebraço, o joelho, a canela, o esporão, a quartela, a coroa e o casco. Na grande maioria das 
vezes, os membros estão representados sem distinção entre as regiões anatómicas; neste caso 
poderemos recorrer apenas a uma distinção entre extremidades cranial e caudal. 
Será ainda de referirmos alguns aspectos relativos à pelagem; assim, entre as figurações 

paleolíticas, algumas delimitações corporais podem refletir distinções cromáticas ao nível da pelagem 
destes animais; destacamos assim a delimitação nasal e a dorso-ventral; neste último caso poderá 
mesmo ocorrer o preenchimento interno da zona ventral; sempre que a primeira for identificada 
falaremos de “delimitação interna do focinho”; o segundo caso será identificado como “delimitação 
dorso-ventral” ou simplesmente “M ventral”. 
 
0.2 Os bovinos (Fig. 1b) 

• Cabeça: do ponto de vista da nomenclatura, a cabeça dos bovinos não é muito distinta da dos 
equinos; a diferença fundamental prende-se com a existência de cornos (cornua) na 
extremidade caudal da mesma; no que toca às descrições a que procederemos, é de salientar 
que, uma vez que as distinções entre as regiões da extremidade ventral da cabeça não são tão 
marcantes como no caso dos equinos, apenas nos referiremos a ganacha e tábua do queixo. 
Refira-se também que o cirrus capitis do bovino se denomina marrafa. 

• Pescoço: as diferenças fundamentais relativamente aos equinos prendem-se com a inexistência 
de crineira e com o potencial desenvolvimento da regio sternocephalica (correspondendo ao 
bordo traqueal do pescoço), em particular no caso dos machos; neste caso, dizemos que o 
animal dispõe de uma barbela. Devido à inexistência de crineira, chamamos bordo cervical ao 
bordo crinal. 

• Tronco: neste caso, as únicas diferenças relativamente aos equinos são de terminologia; assim, 
a regio insterscapularis dos bovinos denomina-se cernelha e o cavum thoracis cilheira. 
Refira-se que no caso das figurações paleolíticas pode ocorrer a representação do escroto 
(scrotum). 

• Cauda: apresenta raiz e troço tal como a dos equinos, sendo terminada pela “ponta da cauda”. 
• Membros: a diferença entre equinos e bovinos ao nível dos membros pélvicos encontra-se em 

determinados elementos da extremidade distal; assim onde o cavalo tem um esporão (que 
corresponde a uma almofada subcutânea e a uma espessa camada dérmica), os bovinos têm 
dois subdedos (paradigitus)2, que referiremos como boleto; da mesma forma, onde os equinos 
têm cascos, os bovinos têm duas unhas (ungulae). 
Como se verifica relativamente aos equinos, as representações dos bovinos também podem 

apresentar delimitações internas que corresponderão a diferenças cromáticas da pelagem; estas 

																																																								
2 Na nomenclatura portuguesa recolhida, são referidas nesta região anatómica duas “unhas rudimentares” que em conjunto com a 
“dobra ou prega” localizadas à frente constituem o boleto do animal (Cid, 2001, 34) . Contudo, anatomicamente, trata-se de 
facto, de dedos, correspondendo esta a uma distinção importante entre bovinos (onde este esporão ainda apresenta falange) e 
caprinos, onde a falange já não se encontra. Nos NAV esta diferença reflete-se também ao nível da denominação: paradigitus e 
paraungula. 
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delimitações são particularmente comuns na zona do focinho. A terminologia será a mesma referida no 
caso dos equinos. 
 
0.3 Os caprinos e rupicaprinos (Fig. 1c) 

Embora os NAV só se refiram a animais domésticos, adoptámos a nomenclatura da capra 
hircus para designar as regiões anatómicas de cabras-monteses e camurças. Como ruminantes que são, 
a terminologia destes animais é muito semelhante à dos bovinos. As diferenças fundamentais prendem-
se: com a existência de uma pera (barba) nos caprinos; com a diferente natureza óssea dos esporões 
existentes acima da quartela destes animais (ver nota 2), mas que continuaremos a designar como 
boleto, tal como ocorre na terminologia tradicional portuguesa (Serra, 1979, 75-77); por outro lado, nos 
caprinos não se identificam barbelas; as caudas são curtas, pelo que não se farão distinções entre raiz e 
troço. Por outro lado, como no caso dos animais anteriormente referidos, podem encontrar-se nos 
grafismos estudados delimitações cromáticas da pelagem, situações em que recorreremos às expressões 
já referidas atrás. 
 
0.4 Os cervídeos (Fig. 1d) 

Como referimos já, os NAV só se aplicam aos animais domésticos. Deste modo, a 
terminologia adoptada para descrever os cervídeos é a mesma que os NAV aplicam aos bovinos. A esta 
terminologia acrescentámos, como se disse, a que se refere às hastes do animal; neste caso, seguimos a 
nomenclatura de Barroso e Rosa (1999, 23), distinguindo tronco, estoque, contraestoque, ponta 
intermédia e pontas da coroa. Até aos dois anos de idade, as hastes, restringem-se aos troncos, 
denominando-se de varas; deste termo é proveniente o nome como é conhecido o animal nestas 
condições – vareto (Santos, 2009, 15). 
 
0.5 Os peixes (Fig. 1e) 

Contrariamente aos mamíferos e às aves, não está estabelecida qualquer nomenclatura 
relativamente aos peixes. Deste modo, ater-nos-emos ao que vem publicado sobre a matéria no GRAPP 
(Lorblanchet, 1993a); assim, do ponto de vista anatómico, o peixe deve ser dividido em cabeça, tronco 
e cauda; na cabeça podemos encontrar, o olho, a boca e o opérculo. A identificação das barbatanas 
baseia-se na topografia que ocupam no corpo do animal; devem distinguir-se barbatanas peitorais, 
dorsais, ventrais, caudais e anais, sendo o número de cada uma delas (com exceção da caudal), 
dependente da espécie. 
 
0.6 As aves (Fig. 1f) 

Relativamente às aves estão também publicados os Nomina anatomica avium (Baumel, ed., 
1993). Também neste caso procurámos seguir a nomenclatura definida para a sua topografia externa e 
tegumentos comuns (Clark, Jr, 1993a; 1993b); para as traduções para português baseámo-nos (com 
algum espírito critico) na tradução portuguesa da obra de Bruun, Delin e Svensson (2002). O corpo 
destes animais está dividido em seis partes: cabeça, pescoço, tronco, cauda, asas (membros torácicos) e 
membros pélvicos. Relativamente à cabeça apenas faremos a distinção entre crânio (regio cranialis) e 
bico (rostrum); a testa (frons) poderá ser chamada à colação. Relativamente ao pescoço referir-nos-
emos à nuca (nucha) — situada no bordo dorsal — e garganta (jugulum) — situada no bordo ventral. 
Do tronco apenas nos referiremos às suas faces dorsal (dorsum trunci) e ventral (ventrum trunci). 
Relativamente à cauda apenas nos referiremos às penas caudais (que englobam as tectrices caudae e as 
rectrices); ainda da cauda será de ter em conta a cloaca (crissum). Das asas reteremos apenas alguns 
agrupamentos de penas; assim, da extremidade caudal para a cranial será de referir as rémiges 
primárias (remiges primarii), as rémiges secundárias (remiges secundarii) e as escapulares (penna 
scapulohumeralis). Relativamente aos membros pélvicos apenas nos referiremos à coxa (femur) e ao 
tarso (crus). 
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Fig. 1: Aplicação do léxico anatómico adoptado a cada um dos animais discutidos no texto (A, B, C, 
D, E e F, retirados de Aujoulat, 1993, 98; Barrière, 1993, 109; Sacchi, 1993, 123; LEP, 1999a; 58; 
Lorblanchet, 1993a, 181; Crémadès, 1993, 174). 
 
0.7 Os antropomorfos 

Tal como no caso dos zoomorfos, também a nomenclatura relativa à anatomia humana está 
normalizada, neste caso na Terminologia Anatomica (FICAT & IFM, 1998). Aí estipula-se a divisão do 
corpo humano em seis partes: cabeça, pescoço, tronco, membros superiores, membros inferiores e 
cavidades. 

Na cabeça será de reter a testa (sinciput), a nuca (occiput), a têmpora (tempora), a orelha 
(auris) e, na face (facies), o olho (oculus), a bochecha (bucca), o nariz (nasus), a boca (os) e o queixo 
(mentum). O pescoço não tem subdivisões, podendo nós vir a referir o lado anterior e posterior. O 
tronco está dividido em tórax (thorax), abdómen (abdomen), pélvis (pelvis) e costas (dorsum); neste 
último caso, poderá ser necessário aumentarmos o nível de análise e distinguirmos a região lombar 
(regio lumbalis), a região vertebral (regio vertebralis) e o ombro (regio scapularis). Nos membros 
superiores devemos ter em conta o braço (brachium), o cotovelo (cubitus), o antebraço (antebrachium) 
e a mão (manus). Nos inferiores tomaremos em conta a cintura (cingulum pelvicum), as nádegas 
(nates), a anca (coxa), a coxa (femur), o joelho (genu), a canela (crus), a fossa poplítea (fossa poplitea), 
e o pé (pes). Ignoraremos as cavidades, uma vez que não nos serão úteis nas nossas descrições. 
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1. Vale do Côa 
 
1.1: Faia 

Rocha 6 (Fig. 2): Foi dada a conhecer em 1995 (Rebanda, 1995a, 12; 1995b, 14), apenas se 
tendo publicado o decalque em 1999, sendo na ocorrência sucintamente descrita (Baptista, 1999b, 156-
157). 

Localiza-se na margem esquerda do Côa a 400 metros para montante da foz da ribeira da 
Frieira3, a uma cota de 199 m. Os motivos foram executados num amplo paredão granítico algo 
protegido por pequenos avanços rochosos existentes em cota superior à dos painéis historiados. 
Apresenta cor amarelada, a superfície é algo irregular e a textura rugosa. Orienta-se para leste, 
desenvolvendo-se de forma paralela relativamente ao rio.  

Identificam-se dois grandes momentos de execução: um de cronologia holocénica 
caracterizado pela presença quase exclusiva de antropomorfos esquemáticos pintados a vermelho; e 
outro de cronologia pleistocénica, o qual passaremos a descrever em seguida. 

Podemos distinguir na rocha duas grandes composições. No da esquerda identifica-se prótomo 
de cavalo (Fa06-01), prótomo de auroque (Fa06-02) e quadrúpede de espécie indeterminada (Fa06-
03). Os dois primeiros cruzam-se na zona do focinho. O prótomo do cavalo orienta-se para a direita; 
traço contínuo define a orelha, o bordo fronto-nasal (algo abaulado), o focinho arredondado, o queixo – 
de tendência reta – e a ganacha convexa; curiosamente, o bordo dorsal da crineira não aparece 
representado, correspondendo a extremidade cranial do bordo crinal do pescoço a um acidente natural; 
no interior da cabeça observa-se o olho e as duas narinas dispostas em perfil biangular reto; 
tecnicamente estamos perante uma gravura conseguida por picotagem seguida de abrasão; alguns 
vestígios de pintura a vermelho são visíveis em alguns pontos do bordo fronto-nasal. O prótomo do 
auroque, orientado para a esquerda, apresenta uma cabeça com bordo fronto-nasal convexo-côncavo, 
algo que se verifica também na zona da barbada; a ganacha é de forma convexa; o focinho é reto; os 
cornos são em lira, representando-se de acordo com uma perspetiva biangular reta e algo tombados 
para a frente; uma orelha foliforme surge por trás do corno esquerdo; o bordo traqueal é reto, sendo o 
cervical algo côncavo; no interior da cabeça só se gravou o olho; a figura foi picotada, abradida e em 
seguida pintada de vermelho; restam vestígios de colorante na zona da ganacha, bordo fronto-nasal, 
corno direito, bordo cervical, olho e em torno deste. O terceiro animal deste conjunto, orientado para a 
esquerda, apresenta uma cabeça de forma subtriangular aberta na zona do focinho; o bordo fronto-nasal 
apresenta fronte direita, sendo a zona do focinho algo arredondada; o bordo ventral da cabeça é quase 
reto, observando-se apenas alguma convexidade na zona da ganacha; o bordo traqueal é reto e separado 
do membro anterior pelo peito convexo; a pata é atiradas para a frente, sendo definida por dois bordos 
paralelos entre si; o bordo ventral do tronco é semielíptico; o membro posterior é também definido por 
dois bordos paralelos; o jarrete é evidente, configurando o bordo caudal da pata e a nádega um perfil 
em S; a cauda é curta e em forma de um ténue S. O bordo cérvico-dorsal é praticamente direito, 
evidenciando-se apenas uma suave garupa suave; tecnicamente, estamos perante o único motivo onde 
não foram identificados vestígios de pintura, tendo a figura sido executada por picotagem e abrasão. 

A segunda composição situa-se a cerca de 3,50 m para a direita, nela se identificando quatro 
prótomos de auroque orientados para a esquerda e para baixo. A cabeça da extremidade esquerda 
(Fa06-04) situa-se num plano mais recuado relativamente às restantes; um traço apenas define-a toda 
com exceção dos cornos; apresenta o bordo traqueal reto, ganacha e queixo convexos, separados por 
ténue estrangulamento na zona da barbada; o focinho é tendencialmente reto com cantos arredondados; 
o bordo fronto-nasal  é côncavo; a nuca é angulosa, a orelha oblonga e o bordo cervical reto; os cornos 
são curvos e representados em perspetiva biangular oblíqua; no interior da cabeça apenas se 
representou o olho; tecnicamente toda a figura foi pintada a vermelho após ter sido picotada e abradida. 
O prótomo seguinte (Fa06-05) é definido por três linhas mestras; a primeira representa o bordo 
traqueal e a cabeça propriamente dita; aquele é reto, começando a encurvar na zona do peito; a cabeça 
dispõe de ganacha convexa bem separada da zona do queixo; o focinho é semelhante ao do animal 
anterior assim como o bordo fronto-nasal; a segunda linha mestra conforma cornos – curvos e vistos 
em perfil biangular recto – e nuca convexa; finalmente, a terceira corresponde à orelha – simples e 
atirada para trás – bordo cervical e arranque do garrote; no interior da cabeça observa-se o olho, limite 
interno do focinho, narina e boca; tecnicamente, todas as linhas mestras do animal, assim como o olho, 
foram picotadas, abradidas e pintadas a vermelho; a delimitação interna do focinho foi apenas pintada e 
narina e boca apenas gravadas. O prótomo à direita (F06-06) é semelhante ao anterior; tal como este, é 
definido por três linhas mestras; as diferenças são pontuais ao nível da cabeça; os cornos e nuca são 
																																																								
3 A ribeira da Frieira desagua na margem oposta; entre este ponto e a rocha sobre a qual nos debruçamos encontra-se a foz de 
uma outra, desta feita na margem esquerda. Contudo, na CMP, o hidrónimo deste última não é referido, razão pela qual nos 
socorremos da primeira como referência. 
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definidos da mesma forma, sendo a última talvez mais oblonga que arredondada; relativamente ao 
conjunto orelha/ bordo cervical, a diferença que se pode apontar reside na ligação da primeira ao corno 
esquerdo; também como no caso anterior, toda a figura foi picotada, abradida e pintada, à exceção da 
delimitação interna do focinho (apenas pintada), boca e narina (apenas picotadas e abradidas); releve-se 
ainda o facto das extremidades desta figura se situarem entre o pescoço do auroque anterior (onde 
terminam corno esquerdo e bordo cervical) e a extremidade direita do painel (onde termina o bordo 
traqueal). A última cabeça (Fa06-07) é a que apresenta dimensões mais diminutas. Do pescoço só resta 
o arranque; a ganacha é convexa e o queixo reto; o focinho é algo afilado; neste caso, uma segunda 
linha mestra conforma arranque do bordo cervical, nuca e corno direito (este de forma curva); dois 
traços retos de dimensões distintas conformam o corno esquerdo e a orelha; como é perceptível pela 
descrição, os cornos estão representados em perfil biangular oblíquo; no interior da cabeça só se 
representou a boca, a delimitação interna do focinho e o olho; tecnicamente estamos perante um caso 
semelhante aos restantes: linhas mestras e olho gravadas (por picotagem e abrasão) e pintadas a 
vermelho, a boca apenas gravada e a delimitação interna do focinho apenas pintada; refira-se ainda que 
a zona do queixo também só apresenta pintura; este prótomo está representado sobre a figura anterior e 
limitado pelo pescoço de F06-05 (onde termina o corno esquerdo) e pelo limite do painel. 

 
Fig. 2 Faia, rocha 6 (decalque de Fernando Barbosa, apoiado por João Félix, Manuel Almeida e 
Marcos García). 
 
1.2. Quinta da Barca 

Rocha 1 (Fig. 3): Foi dada a conhecer em 1999 (Baptista, 1999, 124-125), tendo o seu 
decalque sido publicado apenas em 2008 (Santos, 2008, 12), nunca tendo sido descrita. Localiza-se 
junto à confluência da ribeira da Quinta da Barca com o Côa, a uma altitude de cerca de 110 m. 
Identificam-se quatro espaços parietais distintos. A superfície, orientada a és-sudeste, é de cor cinzenta, 
apresentando uma microtopografia regular mas de textura rugosa. Trata-se da rocha com maior 
intensidade de sobreposições, tornando-se estas muito difíceis de descortinar, devido a reavivamentos 
(ainda pré-históricos) de traços. As matrizes estratigráficas do dispositivo parietal encontram-se na 
figura 4. Algumas unidades gráficas figurativas são definidas por um mínimo de traços, sendo a 
configuração restante dada por traços pré-existentes (v. g. QB01-25). 

No espaço parietal A não se isola qualquer unidade figurativa. O que se encontra à sua direita 
(B) apresenta forma genericamente sub-rectangular e nele foram representados, pelo menos, 28 
animais. Uma das primeiras figuras a serem executadas corresponde a representação parcial de cavalo, 
picotada, orientada para a direita (QB01-01); o bordo cérvico-dorsal prolonga-se pela crineira e 
caracteriza-se pela acentuada sinuosidade; a linha fronto-nasal é algo convexa; as zonas do focinho e 
bordo ventral da cabeça estão muito escondidas sobre sobreposições posteriores, parecendo, no entanto, 
ter tido um focinho pouco espesso e ganacha e queixo bem diferenciados entre si. Seguidamente foi 
gravada possível representação de auroque picotada e orientada para a direita (QB01-02); o que se 
observa da cérvico-dorsal apresenta configuração direita com um subtil arranque para o garrote; a 
cabeça é de forma campaniforme – bordo fronto-nasal convexo, focinho e bordo ventral da cabeça reto; 
o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo; o membro anterior é definido por dois bordos retos, 
paralelos entre si; o bordo ventral é reto. Antes desta figura foi gravado auroque orientado para a 
esquerda (QB01-19); dele observa-se um corno em S deitado, o arranque da orelha e parte do garrote; o 
bordo fronto-nasal está sob o peito de QB01-06 e o ventral da cabeça sob o bordo ventral da figura 
descrita anteriormente; a zona do focinho encontra-se muito perdida.
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Fig. 3: Rocha 1 da Quinta da Barca (decalque de Fernando Barbosa, apoiado por Lucínia Oliveira, Francelino Pereira e Joana Valdez-Tullett, interpretação do autor).
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Fig. 4: Matrizes de Harris dos espaços parietais B e D da rocha 1 da Quinta da Barca. 
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A seguir a QB01-02 foi gravada uma representação parcial de um enorme cavalo, picotado e 

abradido, orientado para a direita (QB01-03); apresenta cérvico-dorsal algo reta; crineira convexa e 
bordo crinal côncavo, ganacha convexa e bordo traqueal côncavo. Sobrepostas pela cabeça de QB01-
03 podem identificar-se uma possível cabeça de veado picotada orientada para a esquerda (QB01-07) e 
uma representação parcial de macho de cabra-montês picotada e abradida, orientada para a esquerda 
também (QB01-08). A primeira está em posição de brama e quase na sua totalidade sobreposta pela 
segunda; um traço representa a linha fronto-nasal – bastante modelada – e a haste esquerda, de forma 
arredondada; o focinho é reto, o bordo ventral da cabeça tenuemente côncavo; a haste direita é também 
curva; não foram representadas as pontas; as hastes encontram-se representadas em perfil biangular 
recto; um traço um pouco atrás da haste esquerda pode corresponder ao arranque do bordo cervical. De 
QB01-08 identifica-se o dorso (bordo fronto-nasal e haste esquerda da figura anterior), o bordo 
traqueal (bordo ventral da cabeça da figura anterior) e a cabeça de forma triangular; os cornos são 
curvos e representados de acordo com uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o da esquerda 
executado por incisão múltipla e de menores dimensões. 

Sobre QB01-03 gravou-se QB01-12, que corresponde a um cavalo picotado e abradido 
orientado para a esquerda; a cabeça é muito modelada, tendo os bordo fronto-nasal e ventral reto-
convexos; as duas orelhas estão representadas em perfil biangular oblíquo; a crineira apresenta 
delimitação interior e o que resta da cérvico-dorsal é pouco sinuoso, sendo evidente, no entanto, o 
dorso; o bordo traqueal é ligeiramente convexo, sendo indistinguível do peito; o membro anterior é 
definido por dois bordos retos; o bordo ventral do tronco é curvo e junto ao limite do painel é possível 
reconhecer a extremidade da bainha. Este equídeo, por sua vez sobrepõe QB01-11 e QB-01-18. O 
primeiro corresponde a veado picotado e abradido, orientado para a esquerda; a cabeça está facturada 
na zona do focinho mas aparenta ter configuração triangular; apenas uma haste está representada, 
correspondendo o seu tronco à continuação da fronte; o estoque, por sua vez, é representado mediante 
prolongação do bordo cérvico-dorsal que, no sentido inverso, configura também a curta cauda 
triangular e o bordo caudal do membro posterior; na haste são ainda reconhecíveis o contraestoque e a 
ponta intermédia; a linha ventral é arredondada e o membro posterior definido por dois bordos retos, 
paralelos entre si; não tem membro anterior, tal como Pen02-03. 

QB01-11 sobrepõe uma possível representação parcial de macho de cabra-montês, orientada 
para a direita e com a cabeça virada para a frente (QB01-20); o bordo cervical é direito; os cornos 
encontram-se em perspetiva biangular oblíqua, apresentando o da direita ténue curvatura em S e o da 
esquerda curvatura simples; duas covinhas imediatamente acima do bordo traqueal podem configurar 
as narinas; aquele é convexo, encontrando-se separado da pata dianteira por peito retilíneo; do membro 
anterior só foi gravado bordo cranial que corresponde genericamente a um traço encurvado para o 
interior; o bordo traqueal terá sido reavivado após a gravação de QB01-10; tecnicamente, o bordo 
cervical e os cornos foram picotados e abradidos, narinas, peito e pata dianteira apenas picotados. Esta 
figura sobrepõe representação parcial de auroque orientado para a direita e com a cabeça representada 
em perspetiva frontal (QB01-13); a cérvico-dorsal apresenta garrote e poderá corresponder a 
reaproveitamento de parte do ventre de QB01-14 que descreveremos posteriormente; a cabeça 
apresenta forma troncocónica com o focinho ligeiramente côncavo; no bordo facial esquerdo da cabeça 
uma curva para o exterior pode representar a fonte do animal; os cornos correspondem a duas curvas 
muito abertas apontadas para baixo, podendo o da direita corresponder a reaproveitamento do bordo 
caudal do membro posterior de QB01-15 que descreveremos em seguida; os olhos são delimitados por 
formas subtriangulares justapostas. 

QB01-20 sobrepõe também representação parcial de auroque picotado orientado para a direita 
(QB01-21); parte do bordo fronto-nasal desta figura encontra-se sob o dorso de QB01-10; o focinho é 
reto e as narinas correspondem a duas covinhas; apenas foi gravado um corno em forma de S deitado; 
dois traços localizados atrás da cabeça podem corresponder a vestígios da cérvico-dorsal. QB01-14 foi 
gravado seguramente antes da figura anterior e corresponde a um quadrúpede picotado e abradido 
orientado para a esquerda; dele observa-se parte do dorso reto; o membro posterior é aberto na 
extremidade distal, sendo definido por dois bordos retos; a zona inguinal é extremamente angulosa, o 
ventre arredondado e o cilhadouro algo côncavo.  

QB01-15 encontra-se sobreposto pela figura anterior, correspondendo a quadrúpede – muito 
provavelmente um auroque – picotado e abradido – orientado para a direita; dele só resta a cauda e a 
sua raiz e o bordo caudal do membro pélvico; a cauda foi conseguida por picotagem e incisão; o dorso 
terá sido posteriormente reaproveitado pelo de QB01-10 e o bordo cranial do membro posterior terá 
sido reaproveitado em parte por QB01-13 (corno direito) e QB01-28 (bordo cranial da pata posterior); 
o ventre desta última figura terá também reaproveitado o da que agora nos ocupa. 
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Não é possível perceber o local exato na sequencia estratigráfica de QB01-16; desta figura só 
temos a cauda, a sua raiz e parte da nádega; podemos referir que a cauda pertencerá a um auroque ou a 
um cavalo orientado para a direita e que foi executada pelo menos antes de QB01-13; a picotagem foi a 
técnica escolhida para a gravação. QB01-17 corresponde à representação parcial de um macho de 
cabra-montês orientado para a direita que foi gravado num momento, pelo menos anterior a QB01-15; 
um traço define o bordo cervical, um ténue garrote, o dorso quase reto e a garupa (em parte sob o bordo 
cervical de QB01-13); a cabeça apresenta linha fronto-nasal direita, focinho e bordo ventral 
arredondados; só foi representado um corno com o perfil em S; o pescoço é algo convexo e o peito a 
tender para o côncavo; numa fase posterior à gravação de QB01-10, o bordo cervical foi reavivado por 
abrasão. 

Numa fase indeterminada posterior à gravação desta figura mas anterior a QB01-12 foi 
gravado um animal orientado para a direita do qual restam os quartos traseiros (QB01-18); apresenta 
ventre quase triangular e arranque do cilhadouro direito; o membro posterior é definido por dois bordos 
tendencialmente retos abertos na extremidade distal; a garupa é direita, perfazendo com o bordo caudal 
da pata traseira um ângulo quase reto. 

Após a execução de QB01-12 foram gravados QB01-10 e QB01-22, sendo ainda reavivada a 
face direita de QB01-13. QB01-22; trata-se de um simples traço com uma inflexão na extremidade 
superior; conjuntamente com a bainha, ventre e bordo caudal da pata dianteira de QB01-12 parece 
configurar o perfil de um auroque macho orientado para a direita. QB01-10 foi gravado por picotagem 
e abrasão, correspondendo a auroque orientado para a direita; a cérvico-dorsal apresenta dorso e garupa 
evidentes; a cauda é longa e em forma de S; o membro posterior é aberto nas extremidades; o jarrete 
está representado; a zona inguinal é aberta, o ventre arredondado e a cilheira algo côncava. 

Em seguida retocou-se QB01-17 e QB01-20 e gravou-se QB01-04. Este corresponde a 
auroque de grandes dimensões, picotado e abradido, orientado para a esquerda; o dorso é côncavo e a 
garupa acentuada; um traço situado à sua direita poderá corresponder ao que resta da cauda; em baixo 
observa-se restos do membro pélvico, definido por dois bordos subparalelos, distinguindo-se nele o 
jarrete; da coxa aprecia-se a o bordo cranial convexo; da linha ventral resta um troço de configuração 
reta. 

Em seguida foi gravada a parte dianteira de um cavalo, picotado e abradido, orientado para a 
esquerda (QB01-05); a cabeça dispõe de bordo fronto-nasal reto-convexo, focinho reto e bordo ventral 
convexo-côncavo; o bordo traqueal é convexo, sendo indistinguível do peito; o membro torácico 
corresponde a curto traço vertical. É sobreposto por enorme cabeça de cavalo, picotada e abradida, 
orientada para a direita (QB01-06); dela observa-se a crineira – separada do bordo crinal por 
delimitação interna – e o bordo ventral com ganacha – pronunciada e prolongada pelo interior e queixo 
bem diferenciados; o bordo traqueal é longo e de tendência rectilínea. Sobre QB01-06 foi gravado 
cérvico-dorsal de animal de grandes dimensões, orientado para a direita (QB01-09); apresenta garrote 
evidente, dorso côncavo e garupa arredondada; abaixo, um traço reto pode corresponder ao bordo 
ventral; a ser assim, observa-se também o bordo caudal da pata anterior; toda a figura foi picotada, 
tendo a garupa e parte do ventre também sofrido um processo de abrasão. 

Em seguida foi reavivada a haste direita de QB01-07 e gravada representação parcial de 
cabra-montês picotada e abradida, orientada para a esquerda (QB01-24); a cabeça encontra-se 
fracturada na zona do focinho e da fronte, inferindo-se, no entanto, a sua forma subtriangular; o bordo 
traqueal é reto; a orelha corresponde a um traço que arranca da cérvico-dorsal; esta é ligeiramente 
côncava; corno e nuca foram realizados com um traço apenas; são ambos retos e perfazem um ângulo 
agudo; refira-se, no entanto, que ambos estão fracturados.  Posteriormente a esta figura foram gravadas 
outras duas; uma corresponde a uma simples linha quebrada (QB01-25) justaposta ao bordo crinal de 
QB01-06; conjuntamente com parte deste e com o dorso e orelha da figura descrita anteriormente pode 
corresponder a prótomo de auroque orientado para a esquerda, configurando o bordo crinal referido 
linha fronto-nasal, e o dorso e orelha de QB01-24 o corno; a ser assim, resta-nos descrever o focinho e 
bordo ventral da cabeça, sendo ambos retos. 

A outra figura gravada após QB01-24 corresponde a um cavalo picotado e abradido orientado 
para a esquerda (QB01-23). Inferimos esta sequência devido a interrupção do bordo traqueal do animal 
no de QB01-24. Da cabeça do cavalo resta apenas parte do bordo ventral que deixa entrever uma 
ganacha convexa e um queixo algo côncavo; o bordo traqueal é também de tendência côncava; o peito 
é algo convexo; o membro torácico seria definido por dois bordos curvos para o interior e paralelos 
entre si (encontrando-se atualmente sobre a nádega de QB01-27 e a cauda de QB01-26); o ventre é 
semielíptico; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a zona inguinal forma um 
ângulo agudo, quase reto; na parte superior do painel observa-se um traço que pode corresponder a 
vestígios do bordo crinal após a gravação desta figura foi reavivada o bordo ventral da cabeça de 
QB01-06. 
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A seguir a QB01-23 foi gravado um auroque picotado e abradido orientado para a direita 
(QB01-26); no bordo cérvico-dorsal observa-se representação clara do cernelha, dorso e garupa; desta 
sai a cauda que enrola para o interior do corpo; a raiz da cauda é subtriangular; a nádega é arredondada 
e a pata traseira reaproveita a de QB01-10; na verdade, o único traço que foi gravado ex nihilo 
corresponde a um traço que faz a ligação entre a metade distal do bordo cranial da pata traseira de 
QB01-10 e o ventre de QB01-09, que é assim recuperado para esta figura juntamente com o bordo 
caudal da sua pata dianteira. 

Em seguida é gravado por picotagem e abrasão um cavalo orientado para a direita (QB01-27); 
apresenta cérvico-dorsal algo sinuosa, sendo evidentes o dorso e a garupa, daqui arrancando a cauda 
após suave inflexão da sua raiz; a nádega é arredondada e o bordo caudal do membro posterior pode 
corresponder ao aproveitamento do bordo caudal da pata traseira de QB01-10 ou ao do sector distal da 
cauda de QB01-26; o bordo cranial da pata traseira é ligeiramente curvo; a linha ventral é 
profundamente convexa; da pata dianteira só resta o bordo caudal, que é reto. 

Finalmente gravou-se QB01-28 que corresponde a um cavalo picotado e abradido orientado 
para a direita; a cérvico-dorsal é algo sinuosa com dorso reto e garupa arredondada; desta sai cauda 
longa e encurvada após suave inflexão na zona da sua raiz, que é de forma subtriangular; a nádega é 
arredondada e o bordos da pata curvos e divergentes entre si; a zona inguinal é pronunciada e a linha 
ventral semielíptica; após a gravação desta figura foi reavivado o dorso de QB01-13. 

O espaço parietal C apresenta forma sub-retangular e é de dimensões diminutas. Encontra-se a 
cerca de 20 cm para a direita do anterior. A única figura passível de interpretação corresponde a uma 
linha picotada e abradida de configuração sinuosa que pode corresponder a um equídeo orientado para 
a direita (QB01-29); neste caso, um traço localizado um pouco à frente pode corresponder ao bordo 
traqueal desse animal. 
 É no espaço parietal D – o de maiores dimensões e de forma grosso modo subcircular – que se 
encontra o maior número de unidades gráficas identificadas (trinta e seis). Dados os constantes 
reavivamentos dos traços é extremamente difícil inferir a sequencia estratigráfica do painel. Na 
descrição procuraremos, sempre que possível, referirmo-nos também a estes reavivamentos de forma a 
dar uma noção clara da genealogia da gravação; por outro lado, dada a intensidade das gravações, 
torna-se por vezes impossível descrever um animal na sua totalidade e mesmo inferir a relação 
estratigráfica dos motivos subjacentes. Feitas estas ressalvas, passemos à descrição. 
 Na base da sequência estratigráfica encontramos as unidades QB01-30, QB01-34, QB01-47 e 
QB01-49. Da observação da rocha podemos inferir que QB01-47 mantém uma relação estratigráfica 
com QB01-49. Contudo, gravações posteriores cobrem as interseções que nos poderiam dar a natureza 
da relação e consequentemente impedem-nos de inferir a sequência de gravação destas duas unidades 
gráficas. QB01-30 corresponde a um prótomo de auroque picotado e orientado para a esquerda; possui 
bordo fronto-nasal reto e ventral com clara distinção entre o queixo e a ganacha, esta de convexidade 
acentuada; observa-se ainda um corno em S deitado e o arranque do bordo traqueal. 

QB01-34 corresponde a possível prótomo de cavalo orientado para a esquerda com a cabeça 
infletida para a direita; apresenta claras semelhanças com CI22-10: a linha da crineira prolonga-se pelo 
chanfro até ao focinho, reconhecendo-se a passagem para a fronte devido a suave curvatura; no focinho 
observa-se claramente a narina e o lábio; o bordo ventral da cabeça apresenta também clara distinção 
entre o queixo de tendência reta e a ganacha praticamente circular; o bordo traqueal é algo côncavo; no 
interior da cabeça foi gravada a boca; um traço inciso situado para a direita do animal pode 
corresponder a parte da sua linha cérvico-dorsal; refira-se ainda a gravação da boca no interior da 
cabeça; tecnicamente foi utilizada a picotagem, seguida de abrasão na zona entre o queixo e a ganacha. 

QB01-47 corresponde a cavalo picotado orientado para a direita; a zona da cabeça e crineira 
estão algo perdidas sob miríade de traços posteriores; o bordo ventral da cabeça apresenta clara 
distinção entre o queixo reto e a ganacha convexa; do bordo traqueal só se observa a extremidade 
dorsal, encontrando-se o resto sob traços posteriores; a linha cérvico-dorsal é sinuosa observando-se o 
dorso reto e a garupa arredondada; daqui sairia uma cauda direita, atualmente sob o garrote de QB01-
57; a nádega corresponde ao prolongamento da garupa, só invertendo a curvatura na zona da perna da 
pata traseira; o bordo cranial desta pata é também algo encurvado; a zona inguinal perfaz um ângulo 
aberto e a linha ventral é profundamente convexa; da pata dianteira só se observa o bordo caudal que 
corresponde a um longo traço reto atirado para a frente. 

QB01-49 pode com muitas reservas ser interpretada como uma cabra-montês orientada para a 
direita e com a cabeça em visão frontal; esta corresponde a um V; o bordo traqueal é convexo e o bordo 
cranial da pata dianteira reto e curto; a linha cérvico-dorsal é sinuosa, perfazendo uma curvatura 
côncava até à zona da garupa em forma de V invertido muito aberto. 

QB01-47 e QB01-34 são ambos sobrepostos por representação parcial de possível plantígrado 
picotado orientado para a esquerda (QB01-33); a cabeça é de tendência rectangular; apresenta clara 
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distinção entre a zona da fronte e a do focinho; este é direito; o nariz encontra-se algo saído e apontado 
para cima; o bordo ventral da cabeça é direito, dele arrancando o bordo traqueal que se prolonga pelo 
bordo cranial da pata, em forma de semicírculo; as duas orelhas redondas estão representadas segundo 
uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo cervical é curto seguido de garrote acentuado; a partir daqui 
o dorso torna-se direito; a nádega é angulosa e a pata traseira curta e definida por dois bordos retos, 
paralelos entre si. 

QB01-34 é também sobreposto, desta vez em conjunto com QB01-30, por veado picotado e 
abradido orientado para a esquerda (QB01-31); a cabeça é de forma triangular e afilada; da boca sai um 
traço que poderá corresponder à língua do animal; as hastes estão representadas segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua; na da esquerda observa-se duas pontas que poderão corresponder ao 
estoque e à ponta intermédia; já a haste da direita encontra-se contornada, só dispondo de duas pontas 
da coroa; o bordo cervical é curto e o dorso direito; a zona da garupa/nádega é arredondada; a pata 
traseira é definida por dois bordos paralelos entre si; destaca-se bem a coxa, observando-se nela o 
jarrete; a zona inguinal é aberta; o ventre é arredondado e a cilheira convexa; da pata da frente só se 
observa o bordo caudal, que é direito; também a maior parte do bordo traqueal/ peito se encontra sob 
traços posteriores; sendo ligeiramente convexo o que dele se vê ainda; refira-se ainda que o animal se 
encontra com a cabeça levantada, possivelmente em posição de brama. 

Sobre QB01-33 e QB01-49 foi gravado por picotagem e abrasão um macho de cabra-montês 
orientado para a esquerda (QB01-44); a cabeça está gravada numa zona de densas sobreposições pelo 
que é de difícil definição; dela restam o arranque da fronte – direito –, a boca, o bordo ventral da 
cabeça – também reto – e a pera; os cornos estão representados segundo uma perspetiva biangular reta 
e apresentam a curvatura em S; a orelha encontra-se por trás do corno esquerdo, daqui arrancando a 
linha cérvico-dorsal direita; a cauda corresponde a dois curtos traços paralelos; a nádega é arredondada; 
a pata traseira é definida por dois bordos retos paralelos entre si, sendo aberta na extremidade distal; 
apresenta bainha; a cilheira é direita; a pata dianteira é definida também por dois traços retos, paralelos 
entre si, sendo igualmente aberta na extremidade distal; o bordo traqueal é reto e o peito convexo. 

Sobre QB01-33 foi gravado por picotagem e abrasão um outro macho de cabra-montês 
orientado para a direita (QB01-37); da cabeça observa-se parte do bordo fronto-nasal de tendência reta, 
o focinho arredondado e o queixo direito; no interior observa-se a boca e a narina; o bordo traqueal é 
direito, encurvando na zona da peito; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si, 
sendo aberta na zona da extremidade distal; a linha ventral está algo perdida sob traços posteriores, 
parecendo ser, a partir da zona inguinal, de tendência reta; aquela é angulosa; a pata traseira está 
representada apenas por bordo cranial reto; observa-se ainda o que parece corresponder ao bordo 
caudal da coxa; da cauda resta o traço horizontal superior; a garupa é arredondada e o dorso – 
reaproveitado posteriormente por QB01-50 – é reto; apenas se gravou um corno em forma de S. 

Posteriormente à gravação deste animal e de QB01-31 foi picotado um cavalo orientado para 
a direita (QB01-58); uma orelha marca o arranque da linha fronto-nasal reta; o focinho é arredondado e 
largo; o bordo ventral da cabeça apresenta clara distinção entre o queixo – de tendência reta – e a 
ganacha – convexa; a crineira é alta, arrancando um pouco por trás da orelha; o bordo cérvico-dorsal é 
sinuoso, sendo evidente o dorso e a garupa; na continuação desta foi gravada a cauda, interrompida 
pelo limite do painel; da pata traseira só resta o bordo cranial – de tendência reta; a zona inguinal é 
aberta e a linha ventral profundamente convexa; a pata dianteira parece ser ligeiramente atirada para a 
frente e definida também por dois bordos tendencialmente paralelos entre si; é perceptível no bordo 
caudal a representação do joelho; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; esta zona anatómica e foi, 
num momento posterior, abradida; refira-se ainda que no interior da cabeça se observa a narina, o olho 
e, muito possivelmente, a boca. 

Num momento posterior à execução de QB01-44 foi picotado um macho de cabra-montês 
orientado para a esquerda (QB01-43); a cabeça está coberta por vários traços pertencentes a figuras 
posteriores, dela só se reconhecendo a linha fronto-nasal de tendência retilínea e parte do focinho 
pontiagudo; de qualquer forma parece-nos que estamos perante uma cabeça de diminutas dimensões 
relativamente ao corpo do animal; apenas se observa com clareza um corno em forma de S, 
representado em perfil absoluto; não descartamos, no entanto, a hipótese de um traço situado mais 
acima à esquerda poder corresponder aos restos do segundo corno, atualmente sob o de QB01-39; 
nesse sentido temos de admitir a hipótese de poderem estar representados os dois cornos em perspetiva 
biangular reta; o bordo cervical é curto e, o dorso reto e a garupa convexa; a cauda é representada por 
interrupção entre a extremidade caudal da garupa e a proximal da nádega; a coxa separa-se claramente 
da perna mediante prolongamento da bordo caudal da primeira para lá da junção daquela com o seu 
bordo cranial, segundo a mesma solução utilizada, por exemplo em Fr01-04; a linha ventral é 
profundamente convexa; na zona inguinal reconhece-se ainda o escroto do animal; a pata dianteira é 
definida por dois bordos de tendência retilínea, paralelos entre si, sendo que no cranial poderá existir 
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uma inflexão correspondente ao joelho do animal; o bordo traqueal, de tendência retilínea, é claramente 
separável da pata por ténue peito convexo. 

Sobre este motivo foi picotado um outro macho de cabra-montês, também orientado para a 
esquerda (QB01-39); apresenta cabeça de configuração suboval: a linha fronto-nasal é ligeiramente 
convexa assim como o focinho, sendo reto o bordo ventral da cabeça; no interior desta reconhece-se a 
boca e um possível olho; o corno esquerdo em forma de S observa-se bem, podendo o da direita 
encontrar-se sob o bordo crinal de QB01-40, sendo que neste caso estaríamos perante uma 
representação dos cornos segundo uma perspetiva biangular reta; o pescoço é comprido; da cérvico-
dorsal observa-se a garupa encurvada; da pata traseira observa-se a coxa e a perna definidas por dois 
traços curvos paralelos entre si; a zona inguinal é fortemente angulosa; ventre é convexo e a cilheira 
reta; a pata dianteira é definida por dois bordos tendencialmente retilíneos, sendo aberta na extremidade 
distal; o peito é algo convexo e o bordo traqueal reto. 

Após a gravação deste animal foram reavivados o chanfro e a zona do peito/ bordo cranial da 
pata dianteira de QB01-44, e gravado QB01-48. Este corresponde a um pequeno macho de cabra-
montês picotado e abradido, orientado para a direita; as zonas da cabeça e do corno estão muito 
perdidas sob traços de motivos posteriores; percebe-se uma clara distinção entre o bordo traqueal reto e 
o peito convexo; a pata dianteira é definida por dois curtos bordos retos paralelos entre si; a linha 
ventral é profundamente convexa; a pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si; a 
zona da nádega/ coxa é arredondada; a cauda é definida por dois sulcos horizontais paralelos entre si; 
um traço tendencialmente reto define o bordo cervical e dorso, encurvando na zona da garupa. 

Após a gravação desta figura foi gravado por picotagem e abrasão uma representação parcial 
de um cavalo orientado para a direita (QB01-52); a linha fronto-nasal arranca de uma orelha atirada 
para a frente e apresenta clara distinção entre a fronte (ligeiramente côncava) e o chanfro (convexo); o 
focinho está escondido pelo bordo traqueal de QB01-55; no bordo ventral da cabeça  é evidente a 
distinção entre o queixo (reto) e a ganacha (convexa); o bordo traqueal é subtilmente côncavo; a 
crineira é alta e separada da orelha atrás referida; prolonga-se por longo pescoço que continua pelo 
dorso de tendência retilínea. 

Seguidamente foi gravado QB01-57, que descreveremos mais à frente. Isto porque entre a 
gravação deste e a de QB01-58 (já descrito anteriormente) foram gravadas QB01-61 e uma série de 
quatro outros animais. QB01-61 corresponde a um possível prótomo de cerva orientado para baixo e 
com o bordo dorsal da cabeça virado para a direita; dispõe de grande pescoço (sendo que o bordo 
dorsal se encontra sob o da cabeça inferior de QB01-57); a cabeça é de configuração subtriangular, 
tendo a boca e provavelmente o olho sido gravados no seu interior; alguns pontos dispersos à direita da 
figura poderão corresponder às orelhas dispostas em perspetiva biangular oblíqua; a figura foi 
exclusivamente picotada. 

A série  dos quatro animais referida atrás é inaugurada por um auroque picotado e abradido, 
orientado para a esquerda e dotado de duas cabeças (QB01-32); a cérvico-dorsal é sinuosa, sendo 
patente a cernelha, o dorso e a garupa; a cauda está reduzida à sua raiz, de forma subtriangular; a 
nádega é arredondada; a pata traseira é definida por dois bordos, sendo o cranial curvo e o caudal 
modelado de forma a representar o jarrete; a linha ventral é ligeiramente convexa; a pata dianteira é 
definida por dois bordos paralelos entre si de configuração retilínea e infletidos para fora na 
extremidade distal; o peito da cabeça inferior é reto e o bordo traqueal algo convexo; o bordo ventral da 
cabeça é igualmente reto; o focinho está fraturado; a linha fronto-nasal é algo convexa; apenas um 
corno está representado; este arranca diretamente do pescoço que se prolonga de forma rectilínea até à 
cernelha; o bordo ventral da cabeça superior é algo convexo; o focinho encontra-se sob traços 
posteriores; a linha fronto-nasal é quase reta; apenas um corno foi gravado, nascendo um pouco para a 
esquerda da orelha; esta deveria arrancar diretamente do curto pescoço (a junção encontra-se sob a 
ganacha de QB01-56) que se prolonga de forma aparentemente retilínea até à cernelha. 

A segunda figura da série corresponde a um auroque picotado e abradido, com a cabeça em 
visão frontal, orientado para a direita (QB01-35); a cabeça apresenta configuração troncocónica: 
focinho reto e bordos faciais também retos na zona da bolsa da bochecha e convexos na da fonte; dois 
semicírculos poderão configurar os olhos; apenas o corno esquerdo foi gravado, adoptando forma de 
gancho e disposto praticamente na vertical; a linha cérvico-dorsal é sinuosa: cernelha proeminente, 
dorso côncavo e garupa saliente; a nádega é arredondada e a pata traseira definida por dois bordos 
curvos divergentes; a cauda é longa e praticamente paralela ao desenvolvimento da pata traseira; a 
linha ventral está muito fraturada, aparentando ser bastante convexa; a pata dianteira é definida por 
dois bordos curvos divergentes e separada do bordo traqueal reto por peito convexo. 

Em seguida foi picotada cabra-montês orientada para a direita, com a cabeça representada em 
visão frontal (QB01-36); esta tem a forma de V, prolongando-se o traço do bordo facial pelo corno 
direito; o bordo traqueal é indistinto do peito, sendo ambos configurados por traço convexo; a pata 
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dianteira é definida por dois bordos retos; a linha ventral está muito fraturada, parecendo, no entanto, 
inferir-se que dispunha de ventre convexo e cilheira reta; a pata traseira é definida por dois traços 
curvos divergentes; a nádega é arredondada; a cauda é definida por dois curtos traços horizontais 
paralelos entre si: o traço superior corresponde ao prolongamento da linha que define o bordo cérvico-
dorsal; esta é de tendência reta, arredondando na zona da garupa. 

Após a gravação desta figura foi reavivado o bordo caudal da pata traseira de QB01-31 e 
gravado o último animal da série. Este corresponde a um cavalo picotado e abradido orientado para a 
esquerda (QB01-56); a cabeça é extremamente modelada: a linha fronto-nasal arranca de uma orelha 
atirada para a frente a é suavemente convexa; o focinho é largo e algo reto; o bordo ventral da cabeça 
apresenta clara distinção entre o queixo reto e a ganacha arredondada; no interior estão representadas 
narina e boca; o bordo traqueal é reto e o peito ligeiramente convexo; uma linha côncava define o 
bordo crinal e a restante cérvico-dorsal; sobre aquele foi inscrita a crineira; a nádega é arredondada; a 
pata traseira é definida por um bordo caudal curvo e um cranial reto; a zona inguinal é angulosa e a 
linha ventral arredondada; a pata dianteira é possante e definida por dois curtos traços retos, 
correspondendo o bordo cranial a mera continuação do peito; a raiz da cauda é pouco definida devido a 
sobreposições posteriores; a troço da cauda é curto e curvo. 
 Como referimos anteriormente, quer esta unidade gráfica, quer QB01-52 estão sobreposta por 
QB01-57; esta corresponde a um auroque com duas cabeças, picotado e abradido orientado para a 
esquerda; da cérvico-dorsal observa-se bem a cernelha, perdendo-se o resto sob a crineira de QB01-54; 
a nádega é algo retilínea e a pata traseira definida por dois bordos curvos para o interior, paralelos entre 
si; a zona inguinal é angulosa e a linha ventral – admitindo-se que parte se apropriaria da de QB01-37 e 
que outra parte se encontra sob a garupa de QB01-42 – apresentaria ventre convexo e cilheira reta; a 
pata dianteira corresponde a reapropriação da garupa de QB01-32, sendo portanto definida apenas pelo 
seu bordo cranial, que neste caso seria curvo; o peito é algo marcado; o bordo traqueal da cabeça 
inferior é ligeiramente côncavo; o bordo ventral da cabeça apresenta clara distinção entre a ganacha 
convexa e o queixo reto; também retos são o focinho e a linha fronto-nasal; no interior da cabeça 
observa-se a delimitação interna do focinho, a boca e uma narina; apenas um corno em forma de S 
deitado está representado; por trás deste observa-se uma orelha atirada para trás, a partir de onde se 
prolonga até à cernelha o bordo cervical, que é reto; o bordo traqueal da cabeça superior é também reto 
desenvolvendo-se entre o limite da pata e o pescoço da cabeça inferior; o bordo ventral da cabeça 
apresenta ganacha fortemente marcada e queixo algo côncavo; o focinho é reto; a linha fronto-nasal é 
reta na zona do focinho e convexa na da fronte; também neste caso um corno apenas foi representado, 
em forma de S deitado; por trás surge a orelha; entre esta e a cernelha encontramos o bordo cervical, 
reto. 

Em seguida foi gravado QB01-42 que corresponde a um imponente macho de cabra-montês 
picotado e abradido, orientado para a direita; a cabeça encontra-se parcialmente escondida sob traços 
de figuras posteriores; contudo, parece inferir-se que bordo fronto-nasal e corno são feitos de uma vez 
só, sendo o primeira direito e o segundo algo encurvado; atrás deste observa-se a orelha atirada para 
trás; da base desta arranca a nuca que se prolonga pelo bordo cervical direito, e, possivelmente, pela 
restante cérvico-dorsal; esta – escondida por traços posteriores – era sinuosa, sendo evidentes o dorso e 
a garupa; o focinho e o bordo ventral da cabeça deveriam corresponder a um traço só, algo arredondado 
naquele e direito neste; o pescoço é abradido e de configuração reta, enquanto o peito, definido por 
incisão, é convexo; da pata traseira foi gravado o bordo cranial, encontrando-se a coxa sob a linha 
fronto-nasal de QB01-60; a bainha pode corresponder a reapropriação de parte da nádega de QB01-56; 
a cilheira é reta; da pata dianteira só foi gravado o bordo caudal; releve-se a semelhança com Pn05-26. 

Sobre esta figura foi gravado um auroque, muito provavelmente macho, por picotagem e 
abrasão, orientado para a direita e com a cabeça em visão frontal (QB01-41); esta apresenta 
configuração subtriangular, sendo o focinho reto e definido também interiormente; dois círculos no 
topo da cabeça corresponderão aos olhos, e muito provavelmente – por uma espécie de metonímia 
gráfica – aos cornos; o bordo traqueal é reto e separado do membro anterior por peito convexo; aquele 
é definido por dois bordos retos ligeiramente atirados para a frente; a linha ventral é profundamente 
convexa; a pata traseira deve encontrar-se sob a pata dianteira de QB01-53 e sob a traseira de QB01-
38, devendo-se muito provavelmente a forma estranha desta à pré-existência do jarrete do auroque a 
que agora nos referimos; deste observa-se ainda a nádega algo angulosa e a raiz da cauda, de forma 
subtriangular; a linha cérvico-dorsal é sinuosa, sendo evidente a cernelha desenvolvida, o dorso 
côncavo e a garupa de tendência triangular; refira-se a existência de um conjunto de traços filiformes 
(unidades gráficas da chave XIc?) que saem da zona da boca. 

Em seguida foi gravada, por picotagem e abrasão, representação parcial de auroque orientado 
para a direita (QB01-50); a cabeça apresenta uma forma grosso modo troncocónica: linha fronto-nasal 
e focinho retos, queixo ligeiramente côncavo e ganacha algo convexa; do bordo traqueal só se observa 
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o arranque que aparenta ter uma configuração côncava; apenas foi gravado um corno em forma de 
linha quebrada; por trás situa-se uma orelha atirada para trás; a partir daqui desenvolve-se a cérvico-
dorsal, de tendência reta, com ligeira inflexão na zona da garupa; esta cérvico-dorsal reaproveita o 
dorso de QB01-37. 

Seguidamente foi gravado por picotagem e abrasão uma representação parcial de auroque 
orientado para a direita (QB01-53); a cabeça é longa e afilada; a linha fronto-nasal é reta; o focinho 
algo arredondado; no bordo ventral da cabeça é perceptível a distinção entre o queixo reto e a ganacha 
suavemente convexa; os dois cornos estão representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua, 
sendo o da esquerda em forma de S deitado e o da direita em curva simples, dispondo-se sobre o 
anterior; atrás do da direita surge a orelha; a partir desta desenvolve-se a cérvico-dorsal; esta é 
excessivamente longa relativamente à dimensão da cabeça; nela observa-se a cernelha, o dorso e a 
garupa – demasiado suave para auroque; da cauda só se observa a raiz; a maior parte do bordo traqueal 
encontra-se sob o de QB01-64; este é reto, separando-o um peito pronunciado da pata dianteira; esta 
corresponde a um traço reto. 

A unidade seguinte a ser gravada corresponde a um quadrúpede acéfalo (provável auroque) 
conseguido por picotagem e abrasão, orientado para a esquerda (QB01-51); a pata dianteira é possante 
e configurada por dois bordos retos: o peito é convexo e o bordo traqueal reto; na cérvico-dorsal 
observa-se o garrote e o dorso; o bordo cervical está inclinado e é reto; a zona inguinal é angulosa; o 
ventre é convexo e a cilheira reta; a metade traseira é difícil de definir: o bordo cranial do membro 
posterior é curvo, o caudal, a nádega e a cauda poderão corresponder a reaproveitamento dos de QB01-
57, se bem que pode ser que o bordo caudal seja reto e a pata configurada da mesma forma que QB01-
43; neste caso, a cauda poderia ser identificada com um traço abradido situado algo mais atrás. 

Em seguida foi gravado por picotagem e abrasão um pequeno veado situado perto do topo do 
painel e orientado para a esquerda (QB01-45); a cabeça está levantada em posição de brama, 
apresentando forma subtriangular; a zona do focinho está interrompida devido à fratura do painel; no 
interior observa-se o olho; as hastes estão representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; 
para além dos troncos, caracterizados por curvatura na extremidade distal, só foram gravados os 
estoques; a linha cérvico-dorsal arranca diretamente da haste esquerda e apresenta ligeiro garrote, dorso 
reto e garupa acentuada; a nádega é quase reta, distinguindo-se da coxa por início da convexidade desta 
última; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes e a dianteira por dois retos, 
paralelos entre si, e virados para o interior do corpo; a linha ventral parece não ter sido gravada, devido, 
muito provavelmente, à série de outras que aí existindo poderão ter sido recuperadas para esse sector 
do animal. 

Em seguida gravou-se por picotagem e abrasão um possível prótomo de auroque orientado 
para a esquerda (QB01-46); a cabeça é longa e afilada; a linha fronto-nasal é reta; o focinho 
corresponde à reapropriação do bordo cranial da pata dianteira da figura anterior, sendo por 
consequência também reto; o bordo ventral da cabeça é convexo; os dois cornos – em forma de S 
deitado – estão representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo cervical é 
tendencialmente reto. 

Após a gravação deste animal foi reavivada a zona do garrote de QB01-51 e executada a 
figura QB01-40. Esta corresponde a um cavalo picotado e abradido orientado para a esquerda; a cabeça 
é de dimensões exageradas relativamente ao corpo do animal; da linha fronto-nasal só se observa o 
arranque da fronte – reto – e a zona do focinho de tendência convexa; a ponta do focinho também é 
suavemente convexa; do bordo ventral da cabeça só resta a ganacha, que é reta; uma orelha apontada 
para a frente foi gravada junto da extremidade cranial da fronte; por trás situa-se a crineira, em arco de 
círculo; no seu prolongamento foi gravada a cérvico-dorsal, bastante reta até à garupa; esta situa-se sob 
a linha fronto-nasal de QB01-54, parecendo no entanto conformar suave convexidade; a cauda arranca 
a partir da sua extremidade; a sua raiz é de forma subtrapezoidal; a nádega é convexa, distinguindo-se 
assim do bordo caudal da pata, que é reto; já o seu bordo cranial é encurvado para o interior; a zona 
inguinal é angulosa e a linha ventral profundamente convexa; a pata dianteira é conformada por dois 
bordos curvos divergentes; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

Seguidamente foram reavivados o corno direito de QB01-53, a crineira de QB01-47 e 
gravado, por picotagem e abrasão, um cavalo orientado para a esquerda (QB01-38); a cabeça é 
extremamente modelada: a linha fronto-nasal é reta com ligeiro ressalto na zona da fronte e alguma 
convexidade na zona do focinho; este é também convexo; o bordo ventral da cabeça apresenta clara 
distinção entre o queixo convexo e a ganacha também convexa; a orelha é definida por inflexão 
acentuada da fronto-nasal; a crineira é arredondada e separada do bordo crinal por traço que se 
desenvolve entre a orelha e o garrote do animal; a restante cérvico-dorsal é sinuosa, sendo patente o 
dorso e a garupa convexa; a cauda desenvolve-se a partir desta e é longa e atirada para trás; a sua raiz é 
subtrapezoidal; a nádega é arredondada; a pata traseira é definida por bordo cranial reto e caudal com 



	 20 

demarcação do curvilhão (?) no interior; a bainha está sob a fronto-nasal de QB01-60; da linha ventral 
só se observa a zona mesial do ventre, de tendência circular; a pata dianteira é definida por dois bordos 
ligeiramente curvos para o interior, paralelos entre si; o bordo traqueal é reto e o peito algo convexo. 

Após a gravação deste animal foi reavivada a crineira de QB01-56 e executada QB01-63; esta 
corresponde a representação parcial de auroque orientado para a esquerda e disposto na diagonal; um 
traço define o bordo traqueal reto e o peito de tendência côncava; o bordo ventral da cabeça apresenta 
ganacha convexa e queixo reto; a ponta do focinho está aberta; a linha fronto-nasal é reta na zona do 
chanfro e convexa na zona da fronte; no interior da cabeça reconhecem-se uma narina, a boca e 
possivelmente o olho; o corno é o mesmo de QB01-30, que agora foi reavivado; a cérvico-dorsal foi 
gravada até à zona da cernelha, sendo predominantemente reta. Em seguida dois traços picotados e 
abradidos prolongam o dorso e o peito deste animal configurando-se, desta forma a figura de uma 
grande ave orientada para a direita (QB01-64); esta apresenta uma pequena cabeça; o crânio é convexo; 
dela sai o bico encurvado; a base deste é reta; a garganta é côncava e o bordo ventral do tronco 
convexo; a nuca é reta e o bordo dorsal do tronco convexo. 

Em seguida foi gravado por picotagem e abrasão um auroque macho orientado para a direita 
(QB01-59); a cabeça apresenta bordo ventral convexo e linha fronto-nasal reta; o focinho está 
interrompido pelo limite atual do suporte; o corno é em forma de S deitado; por trás surge a orelha 
atirada para trás; a partir daqui desenvolve-se a cérvico-dorsal onde se destaca a potente cernelha e o 
dorso; dos quartos traseiros só se observa o bordo cranial da pata, algo encurvado; na zona inguinal 
está representado o escroto e a bainha; o bordo traqueal é ligeiramente côncavo e a barbela acentuada; 
da pata dianteira observa-se apenas o bordo cranial, devendo relevar-se a representação do joelho. 

Em seguida foi reavivada a zona da anca de QB01-44 e gravado QB01-55. Este corresponde a 
imponente veado picotado e abradido orientado para a direita em posição de brama; a cabeça apresenta 
forma subtriangular, se bem que o focinho é largo (e interrompido na zona da boca); a cérvico-dorsal 
está em parte sob a de QB01-54; parece, no entanto, prolongar suavemente o pescoço até à garupa 
arredondada a partir de onde arrancaria o bordo dorsal da cauda; das hastes apenas os estoques estão 
representados, segundo uma perspetiva biangular oblíqua; atrás delas foi gravada a orelha; o bordo 
traqueal é reto e o peito convexo; a pata da frente é definida apenas pelo seu bordo caudal, que 
corresponde a um traço reto atirado para a frente; a coxa é convexa e a pata traseira definida por dois 
traços curvos divergentes; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta. 

Em seguida foi reavivada a extremidade do dorso de QB01-52 e gravados QB01-54 e QB01-
62. O primeiro corresponde a um cavalo picotado e abradido orientado para a direita que aproveita em 
grande parte o corpo da figura descrita anteriormente; a cabeça é possante: linha fronto-nasal de 
tendência côncava, focinho reto e bordo ventral com queixo reto e a ganacha convexa; no interior foi 
representada uma narina; o bordo traqueal é de tendência côncava, sendo separado da pata dianteira por 
peito convexo; o membro anterior é definido por bordo cranial reto e pelo caudal da pata dianteira da 
figura descrita anteriormente; a linha ventral é a mesma até certo ponto; da pata traseira só se gravou o 
bordo cranial curvo; a crineira apresenta uma forma condicionada pela pré-existência da linha fronto-
nasal da figura anterior; o dorso é reto e coincide com o da figura anterior; a inflexão abrupta para da 
nádega pode dever-se à necessidade de manter os dois animais bem distintos entre si; por outro lado, 
dessa forma, a extremidade caudal da garupa do veado poderia ser lida também como cauda do 
presente cavalo. 

QB01-62 corresponde a representação parcial de cavalo picotado e abradido, orientado para a 
direita; a cabeça é extremamente modelada: a linha fronto-nasal é algo convexa; o focinho largo e 
arredondado; o bordo ventral da cabeça apresenta ganacha convexa e queixo reto; uma orelha atirada 
para a frente surge na extremidade cranial da fronte; o bordo crinal surge um pouco atrás dela, 
arrancando a crineira um pouco mais atrás; o bordo traqueal é de tendência côncava e o peito convexo. 
Após a gravação deste motivo foram reavivados a garupa de QB01-59 e a pata dianteira de QB01-31. 

Após a gravação de QB01-54 foram reavivados o bordo traqueal de QB01-59 e a linha fronto-
nasal de QB01-50 e gravada a figura QB01-60. Este corresponde a um auroque macho picotado e 
abradido orientado para a esquerda e algo inclinado para baixo; a linha fronto-nasal corresponde a um 
reaproveitamento do bordo cranial da coxa de QB01-42 e o focinho a parte do bordo caudal da pata 
dianteira de QB01-55, sendo portanto ambos retos; no interior da cabeça reconhece-se a boca e a 
narina; o corno foi gravado ligeiramente acima da cabeça; a orelha está atirada para trás, 
desenvolvendo-se a cérvico-dorsal a partir daí; esta é sinuosa, com cernelha, dorso e garupa 
acentuadas; a cauda corresponde a traço reto resultante da inflexão brusca da linha da garupa; a raiz da 
cauda é de forma semicircular, sendo definida por dois traços; a nádega é suavemente convexa e a pata 
traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a bainha está representada; a linha ventral é reta 
e a pata dianteira definida apenas pelo bordo caudal, de configuração reta; o bordo traqueal é reto 
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também e a barbela acentuada. Após a gravação desta figura só se procedeu a mais um reavivamento – 
o da coxa de QB01-40. 
 Relativamente ao reportório não figurativo, é mais prudente não explorarmos a questão; a 
profusão de traços que ainda restam e o elevado estado de fragmentação da rocha não nos permitem 
observar qualquer unidade gráfica não figurativa de forma segura. 
 

Rocha 2 (Fig. 5a): Foi dada a conhecer em 1999 (Baptista, 1999b, 114), tendo o seu decalque 
sido publicado sete anos mais tarde (Baptista, Santos & Correia, 2006, 181). Nunca foi descrita de 
forma apropriada. Localiza-se a cerca de 1,5 m para oeste da rocha 1, a uma altitude de 111 m, na 
margem esquerda da ribeira da Quinta da Barca, dispondo-se de forma perpendicular em relação a esta. 
A rocha encontra-se muito fraturada e lascada, apresentando atualmente forma subtrapezoidal. A 
superfície, orientada a és-sudeste, é de cor cinzenta, apresentando microtopografia regular e textura 
rugosa. 
 O espaço parietal é dominado pela presença de um imponente veado com duas cabeças, 
picotado e abradido, orientado para a esquerda (QB02-01); a cérvico-dorsal é direita, nela se 
observando o ligeiro ressalto do garrote; a garupa é arredondada; a cauda apresenta a tradicional forma 
foliforme, correspondendo o bordo dorsal a inflexão da garupa, unindo-se o ventral à nádega; esta é 
arredondada, sendo a passagem para a perna marcada por forte inflexão curva; a pata é definida por 
bordo caudal curvo e cranial reto; na linha ventral observa-se discreta bainha de forma convexa, 
perfazendo com o bordo cranial da pata uma zona inguinal fortemente angulosa; a cilheira é direita; a 
pata da frente é definida por dois curtos bordos paralelos entre si; o bordo traqueal é direito e separado 
da pata por peito do qual só se observa o ressalto; da cabeça virada para a frente só resta o pescoço, a 
haste esquerda, contornada da mesma forma que a haste esquerda de QB01-31, e onde ainda se observa 
a ponta intermédia, a coroa, e o que poderá corresponder a uma das pontas da coroa da haste direita; a 
outra cabeça é retrospiciente; o focinho está fraturado, o bordo fronto-nasal é reto, assim como o 
ventral; apenas uma haste está representada, dela nos restando o estoque, o contraestoque e a ponta 
intermédia; refira-se ainda a presença do olho no interior da cabeça. 

A unidade gráfica anterior sobrepõe um conjunto de traços picotados, podendo alguns deles 
corresponder aos vestígios de um quadrúpede orientado para a esquerda (QB02-02); a cérvico-dorsal é 
reta e a nádega algo direita; da linha ventral só se observa a zona do cilhadouro que seria convexo; a 
pata dianteira seria definida por dois curtos traços retos paralelos entre si; o bordo traqueal é reto. Esta 
figura está também sobreposta por QB02-03 e QB02-04. O primeiro corresponde a pequeno macho de 
cabra-montês picotado orientado para a direita; a cabeça apresenta fronte alta, chanfro convexo, 
focinho arredondado e bordo ventral da cabeça direito; apenas foi gravado um corno em forma de S; o 
bordo traqueal é convexo e a pata dianteira definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a linha 
ventral é também reta e a pata traseira definida por dois bordos retos com tendência a convergirem na 
extremidade distal; a cauda está ligeiramente levantada e é definida por dois curtos traços retos 
paralelos entre si; o dorso é convexo e claramente demarcado do bordo cervical, caracterizado por forte 
curvatura. 

QB02-04  corresponde a uma cabra-montês picotada e abradida, orientada para a direita; a 
cabeça apresenta forma subtriangular, com linha fronto-nasal reta, focinho apontado e bordo ventral 
reto; o bordo traqueal é convexo e a pata dianteira definida por dois bordos retos, com tendência a 
convergirem na extremidade distal; a linha ventral está fraturada; a pata traseira é definida também por 
dois bordos retos praticamente convergentes na extremidade distal; a nádega é direita, correspondendo 
ao prolongamento do bordo caudal da pata traseira; a zona da cauda é aberta, se bem esta não se 
encontra representada; o dorso é reto, sendo claramente demarcado do bordo cervical que, sendo reto, 
se dispõe diagonalmente em relação àquele; refira-se ainda a presença de um olho no interior da cabeça 
e a ausência de corno, talvez devido à fratura do suporte. 

Também sobreposto por QB02-01, foi um capríneo picotado orientado para a direita (QB02-
05); a cabeça apresenta forma sub-retangular: linha fronto-nasal e focinho retos, bordo ventral curto e 
também reto, assim como o bordo traqueal; o peito é discreto e de forma convexa; a pata dianteira é 
definida por dois bordos retos atirados para trás e com tendência a convergirem na extremidade distal; 
a linha ventral apresenta zona inguinal aberta, ventre e cilheira retos mas bem diferenciados; a pata 
traseira é algo modelada, com clara distinção entre coxa e perna, estando também o jarrete 
representado; a nádega é reta e a cauda definida pelos tradicionais curtos traços retos e paralelos entre 
si; o superior corresponde a simples prolongamento da cérvico-dorsal; este é de tendência convexa e 
claramente distinto do bordo cervical, que é de tendência convexa; refira-se a inexistência de corno. 
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Fig. 5: Rochas 2 (A), 3 (B) e 4 (C) da Quinta da Barca. Todos os desenhos são da autoria de Fernando 
Barbosa, tendo nos dois primeiros casos sido apoiado por Manuel Almeida e João Félix e no terceiro 
por Lucínia Oliveira e Pedro Paraíso. 
 

A possível ponta da coroa da haste direita de QB02-01 sobrepõe ainda um possível capríneo 
picotado orientado para a direita (QB02-06); a cabeça é atarracada, sendo a linha fronto-nasal reta, o 
focinho arredondado e o bordo ventral, quase imperceptível, reto também; o bordo traqueal é convexo; 
a pata dianteira é definida por dois curtos bordos retos divergentes; a linha ventral é definida por grosso 
traço reto; a pata traseira é de configuração triangular preenchida no interior; entre esta e a cérvico-
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dorsal reta encontra-se uma nádega arredondada sem cauda representada; o bordo cervical é reto; o 
corno é extremamente curvo, quase tocando o bordo cervical. 
 Sem relação estratigráfica ou associativa com este conjunto encontramos no sector superior do 
espaço parietal um outro conjunto de unidades gráficas. Este é encimado por prótomo de cavalo 
picotado e orientado para a esquerda (QB02-07); o bordo cervical é reto; as duas orelhas estão 
representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a cabeça apresenta forma subtrapezoidal, 
sendo linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos; chanfro e focinho perfazem ângulo obtuso e 
este último e queixo perfazem um agudo; o bordo traqueal é algo côncavo; refira-se a semelhança com 
QB19-01 que descreveremos no momento adequado. Sob esta figura está picotado um quadrúpede 
orientado para a direita (QB02-08); apresenta dorso reto e garupa arredondada; da pata traseira só se 
observa o bordo cranial algo encurvado; a zona inguinal é angulosa, o ventre convexo e o cilhadouro 
reto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é reto e atirado para a 
frente; a zona da cabeça está fraturada. Esta figura, por seu lado, sobrepõe uma linha ventral 
semielíptica rematada pelos bordos cranial e caudal de patas traseira e dianteira respetivamente; o 
quadrúpede estaria orientado para a direita (QB02-09). Abaixo destes observa-se ainda um traço 
picotado que pode ser interpretado como o bordo caudal de uma pata e linha ventral com cilhadouro 
reto e ventre convexo de um quadrúpede orientado para a esquerda (QB02-10). Um segundo traço 
picotado situado mais abaixo pode pertencer a um outro quadrúpede, mas as evidências são demasiado 
ténues para o podermos inventariar com segurança. 
 Um outro conjunto de figurações zoomórficas, exclusivamente incisas, encontra-se cerca do 
limite esquerdo do painel em zona lascada após a gravação de QB02-01. O animal que mais se destaca 
corresponde a um peixe estriado disposto na oblíqua e virado para a direita (QB02-11); dada a 
existência de um espigão na ponta da cabeça, podemos estar perante um salmão, cuja mandíbula na 
altura da desova adopta a forma de gancho; para além desta característica deve ainda relevar-se a 
existência de uma barbatana dorsal e de uma ventral; quer o dorso quer o ventre são convexos. 

Sobre esta figura parece reconhecer-se o prótomo de uma cerva definida por incisão simples 
orientada para a direita (QB02-12); apresenta pescoço convexo e cabeça sub-retangular ligeiramente 
inclinada para cima; a linha fronto-nasal é direita assim como o bordo ventral da cabeça; o focinho é 
aberto; no interior da cabeça reconhece-se uma linha que poderá corresponder à indicação de coloração 
diferente na pelagem; as duas orelhas parecem estar representadas segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua. 

O terceiro possível animal corresponde a um prótomo de capríneo definido por incisão 
simples e múltipla orientado para a esquerda (QB02-13); a cabeça tem forma subtriangular: a linha 
fronto-nasal é reta com uma ligeira inflexão na zona da fronte; o bordo ventral da cabeça é convexo; o 
bordo cervical é também curvo; o corno é curto e ligeiramente curvo. 
 Devemos ainda referir um conjunto de traços incisos sob o dorso de QB02-01 que parecem 
esboçar a cérvico-dorsal e a linha ventral de um equídeo orientado para a direita (QB02-14); a linha 
cérvico-dorsal vai desde a extremidade cranial do bordo cervical do animal até à garupa, não se 
reconhecendo contudo o dorso; a linha ventral é profundamente convexa. 
 Relativamente às unidades gráficas não figurativas, apenas nos debruçaremos sobre as incisas, 
uma vez que os traços picotados poderão fazer parte de animais que, devido à elevada fracturação do 
suporte não são agora reconhecidos. Assim, associadas a QB02-01 encontramos uma unidade gráfica 
da chave IXa, dez da XIa, sete da XIb e duas da XIc. A QB02-01 e QB02-02 associa-se uma da chave 
VIIa, uma da IXa, uma da IXb, dez da XIa, quatro da XIb e duas da XIc. A QB02-01 e QB02-15 
associam-se treze da chave XIa, dez da chave XIb, quatro da chave XIc, uma da chave IXa e uma da 
chave IXab. Abaixo de QB02-01 encontramos uma da chave VIIa, uma da IXaa, nove da XIa, três da 
XIb, duas da XIc e uma da XId. Entre QB02-01 e QB02-02 encontramos duas unidades da chave VIII, 
uma da chave XIa e uma da XIb. A QB02-02 associam-se uma unidade da chave IXbb, quatro da XIa, 
duas da XIb e uma da XId. Associa-se a QB02-05 uma da chave XIa. Entre este animal e QB02-06 é 
possível individualizarem-se duas da chave XIa e uma da XId. A QB02-12 associam-se uma da chave 
IXaa, três da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Acima daquele animal observa-se uma da chave IXa, duas 
da XIb e uma da XIc. Entre QB02-11 e QB02-13 observa-se uma da chave VIIa e duas da XIa. Refira-
se por fim que toda a rocha está profundamente afetada por ações de picotagem, destacando-se uma 
concentração sobre o conjunto formado por QB02-11, 12 e 13 e sobretudo a que parece ter o seu 
epicentro no corpo de QB02-01. 
 

Rocha 3 (Fig. 5b): Foi dada a conhecer em 1995 (Rebanda, 1995a, 11; 1995b, 14). O decalque 
foi publicado em 1999, tendo na ocasião sido brevemente descrito (Baptista, 1999b, 116-117). 
Localiza-se a uma altitude de cerca de 142 m, na margem direita da ribeira da Quinta da Barca a cerca 
de 250 m da sua foz, dispondo-se de forma paralela em relação ao curso de água. O espaço parietal 
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encontra-se atualmente dividido em dois por um carrasco. A superfície, orientada a sudeste, é de cor 
castanho-avermelhada, apresentando uma microtopografia regular e textura algo rugosa. 
 O espaço parietal é dominado pela presença de um macho de cabra-montês, com duas 
cabeças, picotado e abradido, orientado para a esquerda (QB03-01); o corpo é possante; o peito é 
arredondado e o bordo traqueal praticamente reto; o dorso prolonga o bordo cervical da cabeça 
orientada para a esquerda, sendo reto; a garupa é arredondada; o bordo dorsal da cauda corresponde a 
prolongamento da garupa e é semicircular; o ventral consiste em curto traço reto disposto na vertical; a 
nádega é profundamente convexa; a pata traseira está infletida e apresenta distinção interna da coxa, 
jarrete pronunciado e casco subtriangular; a linha ventral é altamente modelada; a bainha encontra-se 
bem definida e a cilheira é reta; as duas patas dianteiras estão representadas, sendo a da esquerda 
definida por dois bordos retos e atirada para a frente e a da direita infletida com representação 
subtriangular do casco, também estranhamente atirado para a frente; a cabeça da esquerda desenvolve-
se a partir dos bordos do pescoço; apresenta forma sub-retangular com linha fronto-nasal e bordo 
ventral retos e focinho arredondado; no interior observa-se o olho, a narina (correspondente a um arco 
de círculo) e a boca – correspondente a um ângulo reto; no exterior observa-se a pera e um corno em 
forma de S a que voltaremos mais à frente; a cabeça orientada para a direita desenvolve-se a partir de 
um bordo cervical em arco de círculo que arranca do terço superior do peito do animal e de um bordo 
traqueal reto e curto que arranca do primeiro quinto do bordo cervical da cabeça descrita anteriormente; 
a que agora nos ocupa apresenta também forma sub-rectangular com linha fronto-nasal côncava, bordo 
ventral convexo e focinho arredondado; no interior identifica-se o olho, a narina em forma de arco de 
círculo e a boca também ligeiramente encurvada; a pera corresponde a prolongamento do traço do 
queixo, existindo portanto uma interrupção do contorno do animal na zona da ganacha; o corno é 
também em forma de S. Os cornos de ambas as cabeças não foram efectuados como dois elementos 
separados, mas como um conjunto; na base de ambos está um arco de círculo que junta as duas 
cabeças; seguidamente foi gravada uma linha sinuosa no topo deste arco de círculo e finalmente dois 
traços maiores curvos e paralelos às sinuosidades exteriores do traço sinuoso; com estes três elementos 
(arco de círculo, traço sinuoso superior e traços maiores) foi conseguida a delineação dos cornos em 
forma de S de ambas as cabeças; curtos traços retos entre as frontes e os traços maiores representam os 
anéis dos cornos e dão volume aos mesmos entre as frontes a e os traços maiores. Refira-se por fim a 
existência de traços curtos distribuídos pelo corpo do animal a intervalos regulares; este recurso 
estilístico, conhecido como “arame farpado” contribui de sobremaneira para dar volume ao animal. 

Abaixo deste foi gravada por picotagem e abrasão uma fêmea de cabra-montês orientada para 
a esquerda (QB03-02); apresenta cabeça de contorno subtriangular com bordo ventral reto, focinho 
afilado e linha fronto-nasal com zona do focinho e do chanfro distinguidas entre si por suave 
concavidade; no interior observa-se a boca reta e um olho; separado da linha fronto-nasal foi gravado 
um corno curto em forma de S; atrás deste observa-se a orelha atirada para trás; dela arranca bordo 
cervical curto e reto que se prolonga por dorso reto e garupa convexa; a partir desta arranca o bordo 
dorsal da cauda correspondente a um curto traço curvo; o caudal é outro traço paralelo ao anterior; a 
nádega é arredondada e claramente distinguível da pata traseira definida por dois bordos subparalelos 
entre si, sendo o caudal reto e o cranial algo encurvado; a zona inguinal é angulosa, o ventre convexo e 
a cilheira côncava; da pata dianteira só resta o arranque dos dois traços que a definiriam; o peito é 
pronunciado e o bordo traqueal côncavo. 

Acima do animal central observa-se os vestígios de outro capríneo picotado e abradido, 
orientado para a esquerda (QB03-03); dele observa-se os vestígios de um dorso com garupa 
arredondada, a cauda definida por dois bordos curvos paralelos entre si, uma nádega arredondada e 
parte da pata traseira onde ainda se observa o jarrete; acima vê-se um traço curvo que poderá 
corresponder ao corno do animal; tal como na figura central, foi utilizada aqui a técnica do arame 
“farpado”. No painel da esquerda observa-se um conjunto de traços curvos, um deles com “arame 
farpado” que poderá corresponder a restos do animal atrás descrito. 
 Relativamente ao reportório não figurativo, será de relevar que apenas o animal central tem 
unidades associados, mais concretamente uma da chave VIII, uma da IXa, sete da XIa, duas da XIb e 
uma da XIc. À direita desta figura observa-se uma unidade da chave IIIc e uma da XIa. Finalmente, à 
direita de QB03-03 observa-se um conjunto de quatro unidades da chave XIa. 
 

Rocha 4 (Fig. 5c): Foi dada a conhecer em 2006, quando se publicou o seu decalque (Baptista, 
Santos & Correia, 2006, 182). Localiza-se na margem direita da ribeira da Quinta da Barca a cerca de 2 
m para oeste da rocha 2, a 115 m de altitude. Tem a face historiada orientada para és-sudeste. 
Atualmente encontra-se bastante fraturada, apresentando uma configuração subcircular; a cor é 
castanho-acinzentada, sendo a superfície irregular e de textura rugosa. 
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 Na base da estratigrafia encontramos o que poderá corresponder a um ventre convexo e 
arranque do bordo cranial da pata traseira de um animal picotado, orientado para a esquerda (QB04-
01); refira-se que a inferência relativa à orientação do animal prende-se com a angulosidade da zona 
inguinal. Sobre este terá picotado um quadrúpede orientado para a direita (QB04-02), dele restando a 
pata traseira definida por dois bordos subparalelos entre si, sendo o caudal reto com inflexão na zona 
do jarrete, e o cranial reto com inflexão côncava na zona da coxa. 

Em seguida foi gravado por picotagem e abrasão um grande veado orientado para a esquerda e 
inclinado para baixo, em possível posição de brama (QB04-03); a cabeça desapareceu devido a fratura 
do suporte; resta contudo uma haste atirada para trás na qual se reconhece a ponta intermédia e as da 
coroa; o pescoço é curto e possante; o dorso é reto assim como o bordo traqueal, observando-se neste a 
inflexão para a goela; a cauda é foliforme; da pata traseira só se observa as extremidades distais dos 
dois bordos retos que a conformariam; apresenta ventre convexo e cilheira algo côncava; a pata 
dianteira seria também conformada por dois bordos retos paralelos entre si, encontrando-se separada do 
peito por brusca inflexão deste. 

Em seguida foi gravado por picotagem um animal orientado para a esquerda (QB04-04) do 
qual restam o bordo caudal da pata dianteira reto, a linha ventral semielíptica e a pata traseira definida 
por dois bordos retos com tendência convergente. 

Seguidamente gravou-se por picotagem e abrasão um auroque orientado para a direita (QB04-
05); a cérvico-dorsal é sinuosa, reconhecendo-se perfeitamente a cernelha, o dorso e a garupa; o troço 
da cauda é reto e a sua raiz de forma subtriangular; a nádega é arredondada e bem separada, por 
inflexão do bordo, da pata traseira; esta é definida por dois bordos paralelos entre si e modelados de 
forma a observar-se o jarrete e o bordo cranial da coxa; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é 
definida por dois bordos curvos paralelos entre si, separando-se do bordo traqueal côncavo por peito 
convexo. 

Antes deste animal e após QB04-03 foi gravado, por picotagem e abrasão, um quadrúpede 
orientado para a direita (QB04-06) do qual restam o bordo cranial curvo da pata traseira, a linha ventral 
semielíptica, a pata dianteira conformada por dois bordos retos, paralelos entre si, parte do peito e 
vestígios do dorso reto. 

A seguir a QB04-05 foi gravado, por picotagem e abrasão, um quadrúpede orientado para a 
esquerda (QB04-07); a pata dianteira é conformada por dois bordos retos paralelos entre si (que 
sobrepõem os que conformam a de QB04-03); é separada do bordo traqueal – de tendência côncava – 
por peito convexo; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro côncavo; da pata traseira resta 
o bordo cranial que é curvo; a cérvico-dorsal é reta até à zona do garrote que é algo pronunciado; na 
globalidade a figura parece corresponder a um outro veado orientado para a esquerda. 

Finalmente foi gravado um enorme quadrúpede orientado para a esquerda (QB04-08) do qual 
restam a pata dianteira (conformada por dois bordos retos paralelos entre si), a linha ventral 
semielíptica, a possível representação dos genitais na zona inguinal e a pata traseira (definida por dois 
bordos retos paralelos entre si) atirada para trás. Antes da gravação desta unidade gráfica, e após a de 
QB04-05, foi gravado um traço, em forma de S deitado sob a zona exterior da garupa deste último 
animal, por picotagem e abrasão; esta adição parece conformar um prótomo de cavalo orientado para a 
esquerda (QB04-09); a ser assim, disporia de linha fronto-nasal reta (correspondente ao bordo caudal 
da garupa de QB04-05), bordo ventral da cabeça com clara distinção entre a ganacha convexa e o 
queixo longo e côncavo, e focinho afilado à maneira de QB23-01. 
 Relativamente às unidades gráficas não figurativas, encontramos o panorama seguinte: a 
QB04-01, QB04-05 e QB04-07 associam-se uma unidade gráfica da chave XIa e outra da XIc; a 
QB04-03, QB04-05 e QB04-08 associam-se duas da chave XIa; a QB04-03, QB04-04, QB04-06, 
QB04-07 e QB04-08 associam-se uma da chave VIIa, cinco da XIa e uma da XIb; a QB04-03, QB04-
07 e QB04-08 associam-se duas da chave XIa; a QB04-04 associa-se uma da chave XIa; entre aquele 
animal e QB04-07 observa-se uma da chave XIb; a QB04-05 associam-se uma da chave VIIa e outra 
da XIa; perto do topo do painel observa-se ainda uma unidade da chave XIa. Refira-se por fim a 
existência de uma grande quantidade de picotagens soltas, em particular no centro do painel, afectando, 
de sobremaneira o cervídeo QB04-03. 
 

Rocha 5 (Fig. 6a): Localiza-se na margem esquerda da ribeira da Quinta da Barca a cerca de 2 
m para oeste da anterior numa cota de 115 m. Encontra-se muito fraturada, observando-se a existência 
de dois painéis, um deles solto e localizado a cerca de 1 m para sul do painel principal. Este apresenta 
atualmente uma forma poligonal enquanto o remanescente é subtriangular; as faces historiadas 
orientam-se para és-sudeste e apresentam superfícies regulares e algo rugosas. A cor é castanho-
acinzentada. 
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 No painel principal as duas figuras que estão na base da estratigrafia correspondem a uma 
representação de um cavalo picotado orientado para a direita (QB05-01) e a um quadrúpede picotado 
orientado para a esquerda (QB05-02). O primeiro foi seguramente gravado antes de QB05-05, não se 
conhecendo no entanto a sua relação temporal relativamente a QB05-02, 03 e 04; apresenta cabeça de 
configuração sub-rectangular com bordo ventral e linha fronto-nasal retas e focinho largo e 
arredondado; a crineira é em escada; o bordo traqueal é convexo; o bordo cervical é alto e na cérvico-
dorsal observa-se claramente o dorso. De QB05-02 observa-se o bordo caudal da pata dianteira, a linha 
ventral semielíptica e a pata traseira definida por dois traços subparalelos, sendo o cranial reto e atirado 
para trás e o caudal reto com inflexão na zona do jarrete; desta figura observa-se ainda o arranque da 
nádega arredondada. Em seguida foi picotado representação parcial de um auroque orientado para a 
esquerda (QB05-03); da linha cérvico-dorsal observa-se o dorso e a garupa acentuada; a nádega é algo 
angulosa e a pata traseira definida por dois traços, sendo o bordo cranial reto e o caudal curvo para o 
exterior; um pouco atrás deste observam-se restos da cauda; a linha ventral é profundamente convexa; 
da pata dianteira só se observa o bordo caudal reto; pelo menos o bordo cranial da pata e o peito não 
foram gravados. Em seguida foi gravado por picotagem um quadrúpede orientado para a esquerda 
(QB05-04); o bordo cervical é longo; a cérvico-dorsal é sinuosa, apresentando garrote pronunciado, 
dorso evidente e garupa arredondada; arredondada é também a nádega; a pata traseira é definida por 
dois traços algo curvos e de tendência divergente; atrás observa-se parte da cauda em arco de círculo; 
na linha ventral (profundamente convexa) uma quebra de continuidade pode representar a bainha; a 
pata dianteira é definida por dois traços curvos divergentes; do peito só se observam restos; este animal 
pode corresponder a um cavalo com a cabeça virada para baixo ou, no caso de interpretarmos como 
corno o traço curvo acima do pescoço, um macho de auroque; esta segunda hipótese tornava-o um caso 
único ao nível da relação corno-cabeça e sobretudo ao nível da delineação da linha cérvico-dorsal. Em 
seguida foi gravado por picotagem e incisão um auroque orientado para a esquerda e inclinado para 
baixo (QB05-05); a cabeça apresenta forma sub-retangular com linha fronto-nasal, bordo ventral e 
focinho retos; no interior observam-se as duas narinas e o olho; a nuca encontra-se bem evidenciada; o 
corno direito é em forma de S; um traço reto a arrancar da nuca pode representar quer o corno esquerdo 
quer a orelha; o garrote está evidenciado, o dorso é ténue e a garupa evidente; entre esta e nádega algo 
reta não há descontinuidade; a cauda é longa e curva, correspondendo a prolongamento da garupa; a 
pata traseira corresponde a dois traços retos com tendência a convergirem; a linha ventral é 
profundamente convexa; a pata dianteira corresponde a dois traços retos paralelos entre si; o peito é 
pronunciado e o bordo traqueal algo côncavo. A seguir foi picotado um cavalo orientado para a 
esquerda (QB05-06), dele restando a metade traseira; a cérvico-dorsal apresenta dorso ténue e garupa 
arredondada; a cauda prolonga-a, dela se distinguindo por suave inflexão; a inserção caudal é 
subtrapezoidal; a nádega é arredondada; a pata traseira é definida por dois traços curvos divergentes, 
sendo que o bordo caudal acaba no interior da dianteira de QB05-04, conformando-se desta forma o 
jarrete; a zona inguinal é aberta e o ventre convexo. 

Um enorme veado (QB05-07) orientado para a esquerda, conseguido por picotagem e abrasão 
finaliza a sequência; encontra-se também em posição de brama; da cabeça só resta o arranque da fronte 
reta; as duas hastes estão representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua, delas se observando 
os estoques e os arranques dos troncos; o bordo cervical é reto, assim como o dorso; a garupa é 
arredondada e separada da nádega convexa por ligeira inflexão na zona da cauda; a pata traseira é 
definida por dois traços curvos divergentes, apresentando o bordo caudal possível representação do 
jarrete; a linha ventral é descontínua de forma a representar-se a bainha; o ventre é convexo e a cilheira 
côncava; da pata dianteira observa-se bem o bordo caudal algo curvo e a extremidade distal do cranial. 
 Uma série de linhas picotadas e abradidas reconhecem-se na zona do pescoço do veado; no 
entanto, a elevada fracturação do painel nesta zona não nos permite inferências seguras quanto à sua 
natureza. Relativamente às incisões, associam-se a QB05-01, QB05-05 e QB05-07 uma unidade 
gráfica não figurativa da chave VIIa, uma da XIa e duas da XIb; e a QB05-05 seis da XIa, duas da XIb 
e duas da XIIIb. Refira-se por fim a concentração de picotados soltos que afectam particularmente 
QB05-05. 
 No painel mais pequeno observa-se uma série de traços picotados cujo elevado estado de 
fragmentação do suporte não permitem interpretar com a segurança desejável. 
 

Rocha 6 (Fig. 5b): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o 
seu decalque sido publicado em 2012 (Santos, 2012, 51). Localiza-se na margem esquerda do Côa a 4 
m para jusante da foz da ribeira da Quinta da Barca, a uma altitude de 109 m. Apresenta forma 
subtrapezoidal. A superfície historiada encontra-se paralela ao Côa, orientando-se para és-sudeste. A 
cor é cinzenta e a superfície regular e lisa. 
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Fig. 6: Rochas 5 (A), 6 (B) e 7 (C) da Quinta da Barca. A e C sobre decalques do autor, tendo o 
primeiro sido efetuado com o apoio de Liliana Fial, Manuel Almeida e Joana Valdez-Tullett e o 
segundo com o apoio de Manuel Almeida e Lucínia Oliveira. B a partir de decalque de Fernando 
Barbosa, efetuado com o apoio de Joana Valdez-Tullett. 
  

Nesta rocha encontramos figuras animais incisas e picotadas. A figura incisa não mantém 
relação estratigráfica com as restantes; trata-se de um quadrúpede orientado para a esquerda (QB06-
01); a cabeça é campanulada e relativamente longa, com linha fronto-nasal reta, focinho algo 
arredondado, queixo direito e ganacha convexa; no topo reconhece-se duas orelhas foliformes 
representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo cervical é curto e o dorso de 
tendência reta; o bordo ventral do tronco é descontínuo, observando-se uma linha superior convexa e 
uma inferior também convexa e ligada à pata dianteira; esta é definida por dois bordos, sendo o caudal 
curvo e o cranial reto com inflexão na zona do joelho; o bordo traqueal não se distingue do peito, sendo 
ambos definidos por traço côncavo; tecnicamente, a cabeça e orelhas foram definidas mediante incisão 
múltipla enquanto o resto do corpo está contornado por incisão simples; relativamente à identificação 
da espécie, estamos perante um problema; na verdade, se a cabeça remete para um auroque, a ausência 
de cornos e a forma e disposição das orelhas fazem-nos pensar numa cerva. 
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O outro animal seguro do painel corresponde a um quadrúpede picotado orientado para a 
esquerda (QB06-02); dele observa-se a pata traseira definida por dois bordos curvos divergentes, sendo 
que no caudal se parece reconhecer o jarrete; atrás observa-se a extremidade da cauda que seguiria de 
forma grosso modo paralela relativamente ao bordo caudal da pata; apresenta a bainha marcada e um 
cilhadouro reto; da pata dianteira só se observa o arranque do bordo caudal; o bordo traqueal é reto; da 
cabeça observa-se apenas o arranque da ganacha e parte de uma fronte reta.  

Associada a QB06-01 observa-se uma composição picotada que pode corresponder à 
associação de duas unidades da chave XIa com uma covinha. Relativamente às unidades incisas, estas 
parecem associar-se exclusivamente a QB06-02. É possível isolarem-se uma da chave VIIa, uma da 
IXa, vinte e uma da XIa e uma da XIb. Para além destas, refira-se ainda a ocorrência de uma da chave 
IXaa picotada. 
 

Rocha 7 (Fig. 6c): Trata-se de uma rocha inédita ao nível da edição, mas cujo decalque pode 
ser visto no Museu do Côa. Localiza-se em encosta sobre o Côa, na margem esquerda deste, a cerca de 
75 m para jusante da foz da ribeira da Quinta da Barca, a uma altitude de 118 m. Trata-se de um painel 
de forma subtrapezoidal e cor cinzenta, muito fraturado. A superfície é regular e lisa, sendo paralela ao 
Côa e orientando-se para és-sudeste. 
 Apenas se identificam dois animais picotados. O primeiro corresponde a uma cerva orientada 
para a direita, da qual resta a metade dianteira (QB07-01); apresenta cabeça subtriangular, duas orelhas 
representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua, pescoço longo e reto e duas patas lineares 
atiradas para a frente e representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; na sua gravação foi 
utilizada a variante B da picotagem, não se limitando esta ao contorno da figura, mas antes a 
preenchendo. 

O segundo animal corresponde a um possível capríneo orientado para a direita (QB07-02); 
apresenta cabeça sub-retangular e dois cornos retos representados segundo uma perspetiva biangular 
reta; apresenta pescoço longo e corpo de forma ovoide; as patas dianteiras correspondem a dois traços 
curvos atirados para a frente e paralelos entre si, representados segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua; as traseiras são dois traços curvos convergentes nas extremidades, encontrando-se 
representadas segundo uma perspetiva biangular reta; o picotado é semelhante ao utilizado na figura 
previamente descrita, sendo invasor na zona da cabeça e dos quartos traseiros. 

Refira-se também a existência de um grande número de picotados distribuídos pelo painel. 
 

Rocha 8 (Fig. 7): Foi dada a conhecer em 2006, na mesma ocasião em que se publica o seu 
decalque (Baptista, Santos & Correia, 2006, 182). Localiza-se a 8 m para norte da rocha 7, 
sensivelmente à mesma altitude. A rocha apresenta forma subtrapezoidal, encontrando-se as figurações 
em duas superfícies atualmente separadas; estas orientam-se para és-sudeste, dispondo-se 
paralelamente relativamente ao Côa; a cor é cinzenta e a superfície é regular e lisa. 
 As unidades gráficas figurativas correspondem a dois cavalos picotados e abradidos. O que se 
encontra na base da sequencia estratigráfica está orientado para a direita (QB08-01), encontrando-se a 
metade dianteira na superfície da direita e os quartos traseiros na da esquerda; a cabeça está fraturada, 
dela restando parte do chanfro reto e o bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; a crineira é 
arredondada e delimitada do bordo crinal; o bordo traqueal é reto, terminando num peito convexo que 
não se prolonga pelo traço da pata; desta só foi gravado o bordo caudal que é curto, reto e atirado para 
a frente; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; a zona inguinal é angulosa e a pata 
traseira definida apenas pelo seu bordo cranial que é convexo na zona da perna, inflectindo perto do 
ângulo inguinal, provavelmente numa tentativa de representar a coxa; a nádega é arredondada, 
terminando na raiz da cauda da qual resta o bordo inferior; do troço da cauda só se observa parte, 
percebendo-se que seria arredondado; a cérvico-dorsal é tendencialmente reta. 

O outro cavalo (QB08-02) sobrepõe este; orienta-se para a esquerda, dele restando os quartos 
traseiros; apresenta garupa arredondada que se prolonga pela cauda também convexa, processando-se a 
distinção por intermédio de suave inflexão do traço; a raiz da cauda é de forma subtrapezoidal; a anca é 
arredondada; a pata traseira é definida por dois bordos curvos para o interior, paralelos entre si; a zona 
inguinal é angulosa e o ventre convexo. 
 Relativamente às unidades não figurativas podemos referir que associadas a QB08-01 
encontramos dezoito unidades da chave XIa (uma picotada e abradida), duas da XIb, uma da XIc e 
duas da XIIa picotadas. A QB08-02 associam-se uma unidade da chave IXaa, uma da chave IXc, dez 
da XIa, três da XIb e uma da XId. Acima deste animal observamos uma da IXa, duas da XIa e uma da 
XIb. 
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Fig. 7: Decalque da rocha 8 da Quinta da Barca (autoria de Fernando Barbosa, apoiado por Joana 
Valdez-Tullett). 
 

Rocha 9 (fig. 8): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o seu 
decalque sido publicado em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008, 103). Localiza-se sobre o Côa, na 
sua margem esquerda, a 100 m para jusante da rocha 6 e a 108 m de altitude. Apresenta atualmente 
forma subtrapezoidal; a superfície é de cor cinzenta, sendo regular e bastante polida, fruto da cíclica 
erosão fluvial a que está sujeita; orienta-se para és-sudeste, dispondo-se paralelamente ao curso do Côa. 
 Identificam-se duas sequências estratigráficas. A primeira encontra-se na metade superior do 
espaço parietal e é inaugurada por um macho de cabra-montês, picotado e orientado para a esquerda 
(QB09-01); apresenta cabeça de forma genericamente troncocónica, com linha fronto-nasal reta 
inflectida na zona da fronte, bordo ventral da cabeça côncavo e focinho aberto; no interior observa-se a 
boca, a narina e o olho; apenas um corno em forma de S foi representado; a cérvico-dorsal é direita, 
observando-se ténue saliência na zona do garrote; a cauda é formada por três traços paralelos entre si, 
sendo que o superior e o inferior são de maiores dimensões que o mesial; aqueles nascem 
respectivamente a partir da extremidade da garupa e da nádega; esta é quase reta, inflectindo na zona 
da perna; desta observa-se o bordo caudal reto e parte da coxa; a linha ventral, a ter existido, encontra-
se sob a cérvico-dorsal de QB09-02; da pata dianteira só se observa o bordo cranial que é recto, sendo 
admissível que o caudal se encontre sob o da pata dianteira de QB09-03; o bordo traqueal é reto e o 
peito convexo. 

Em seguida foi picotado um macho de cabra-montês orientado para a esquerda (QB09-02); a 
cabeça é alongada apresentando linha fronto-nasal reta, focinho grosso modo triangular e bordo ventral 
ligeiramente convexo; no interior observa-se a boca e o olho; apenas se gravou um corno em forma de 
S deitado; a cérvico-dorsal é reta e a cauda conformada por dois curtos traços retos paralelos entre si e 
apontados para cima; a zona inguinal é bastante marcada e a cilheira côncava; a pata dianteira é 
definida por dois bordos retos paralelos entre si; o bordo traqueal é reto e o peito convexo. 

A série é rematada por auroque picotado orientado para a direita (QB09-03); apresenta cabeça 
de tendência troncocónica com linha fronto-nasal e focinho retos, e bordo ventral reto com ligeira 
convexidade na zona da ganacha; no interior da cabeça observa-se um picotado que poderá 
corresponder ao olho; o bordo traqueal é reto e separado da pata dianteira por peito convexo; a pata é 
definida por dois bordos retos paralelos entre si; o que resta da cilheira é um traço reto; a cérvico-dorsal 
(parcialmente conservada),  é sinuosa, observando-se clara marcação da cernelha; da traseira do animal 
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só se observa os possíveis restos da pata dianteira definida por dois traços: o bordo cranial é reto e o 
caudal côncavo e infletido para dentro na extremidade distal. Este sector do animal cobre o dorso de 
um possível auroque picotado orientado para a esquerda (QB09-04); deste animal observa-se o dorso 
reto, uma nádega algo arredondada, uma pata traseira definida por dois traços curvos divergentes e o 
ventre convexo. 
 A segunda série estratigráfica é formada por apenas dois animais. Na base encontra-se a 
representação parcial de um cavalo orientado para a direita (QB09-05); apresenta cérvico-dorsal 
sinuosa com bordo cervical convexo, dorso acentuado e garupa arredondada; esta prolonga-se 
diretamente pela nádega, também de configuração convexa; a pata traseira é definida por dois bordos 
descontínuos, retos e paralelos entre si; a linha ventral é profundamente convexa; tecnicamente todo o 
animal foi conseguido por picotagem, com exceção do ventre conformado por incisão simples 
descontínua. 

Em seguida foi picotado um capríneo orientado para a esquerda (QB09-06); a cabeça 
apresenta configuração sub-retangular, com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos; o bordo 
traqueal é ligeiramente côncavo e separado da pata dianteira por peito convexo; aquela é definida 
apenas pelo seu bordo cranial, tendo sido muito provavelmente reaproveitado o bordo cranial da pata 
traseira do animal anterior como bordo caudal da deste; na verdade a partir daqui foi gravado o 
arranque da cilheira, de tendência reta; o bordo cervical é curto e a cérvico-dorsal (aproveitando em 
grande parte a do cavalo anterior) é convexa; a cauda é conformada por dois traços retos, paralelos 
entre si e apontados para cima; do animal resta ainda a nádega arredondada. 
 Em termos de reportório não figurativo há que referir a existência de uma unidade gráfica 
picotada da chave XIa associada aos ventres de QB09-05 e QB09-06 e a de outros dois traços 
picotados associados a QB09-05 que poderão corresponder a duas da XIa ou a uma da IXa. Refira-se 
por fim a existência de uma série de picotados soltos dispersos pelo espaço parietal que afetam em 
particular a sua zona superior. 

 
Fig. 8: Rocha 9 da Quinta da Barca (sob decalque do autor, apoiado por Manuel Almeida, Fernando 
Barbosa, Lucínia Oliveira e Francelino Pereira. 
 

Rocha 10 (Fig. 9): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o 
seu decalque sido publicado dois anos mais tarde (idem, 2008b, 101). Localiza-se na margem esquerda 
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da ribeira da Quinta da Barca, entre esta e a rocha 3, a uma altitude de 139 m. Tem dois painéis 
historiados separados entre si cerca de 2 m; o painel principal tem 1,4 m de comprimento por 1 de 
altura, apresentando forma subtrapezoidal; o segundo, situado à sua direita, tem 70 cm por 30 e forma 
subtriangular; as superfícies historiadas são alaranjadas, regulares e rugosas; orienta-se para sudeste. 
 No painel principal observa-se três animais picotados. Na base da estratigrafia encontra-se um 
quadrúpede orientado para a direita (QB10-01); a pata dianteira é definida por dois bordos retos e a 
traseira por dois bordos curvos divergentes; o bordo ventral do tronco apresenta cilhadouro convexo e 
ventre reto. 

Sobre QB10-01 foi picotado um veado em posição de brama orientado para a direita (QB10-
02); a cabeça está fraturada na zona do focinho, apresentando o que dela resta configuração 
subtriangular alongada; a linha fronto-nasal é ligeiramente convexa e o bordo ventral côncavo, 
correspondendo este a continuação suave do bordo traqueal reto; o peito é tenuemente convexo; das 
hastes observa-se os dois estoques representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua e o começo 
do tronco; no interior da cabeça observa-se um olho; a cérvico-dorsal é reta e a garupa arredondada; a 
cauda é desproporcionalmente grande e de forma foliforme; a nádega é arredondada e a pata traseira 
definida por dois traços curvos divergentes; a linha ventral é semielíptica e a pata dianteira definida por 
dois bordos retos paralelos entre si. A série foi concluída pela picotagem de um auroque orientado para 
a esquerda (QB10-03); dele observa-se a garupa angulosa, a cauda convexa, a raiz da cauda 
subtriangular, a anca arredondada, a pata traseira definida por dois bordos curvos divergentes, a linha 
ventral semielíptica, a pata dianteira desproporcionalmente curta e definida por dois bordos retos, 
paralelos entre si e atirados para a frente, e o peito de tendência convexa. Refira-se por fim a existência 
de uma série de picotados soltos que afectam sobretudo a zona onde as três figuras convergem. 
 No painel da direita apenas se observa perto do seu topo um par de traços picotados, sendo o 
de cima reto e o de baixo côncavo e mais abaixo um traço reto. Dispõem-se todos na horizontal. 

 
Fig. 9: Rocha 10 da Quinta da Barca (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, 
Liliana Fial, Ana Margarida e Pedro Paraíso). A distância entre painéis não se encontra à escala. 
 

Rocha 11 (Fig. 10a): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o 
seu decalque sido publicado em 2008 (idem, 2008b, 102). Localiza-se na margem esquerda da ribeira 
da Quinta da Barca, a cerca de 10 m para montante da rocha 10, à altitude de 182 m. A face historiada 
orienta-se para és-sudeste, dispondo-se paralelamente em relação ao curso de água que a margina; o 
espaço parietal apresenta forma subtrapezoidal, se bem que as figuras se concentrem no sector do topo, 
de configuração subtriangular; a cor é castanho-alaranjada e a superfície é regular e rugosa. 
 Para além de alguns picotados soltos, observa-se três fêmeas de cabra-montês picotadas. A 
que se encontra mais acima está orientada para a esquerda (QB11-01); apresenta cabeça de 
configuração triangular e dispõe de dois curtos cornos curvos atirados para trás, representados segundo 
uma perspetiva biangular oblíqua; a cérvico-dorsal tem tendência reta, observando-se uma ténue 
inflexão na zona do garrote; da pata traseira só se observa o bordo cranial que corresponde a um traço 
reto atirado para trás; a linha ventral é convexa e a pata dianteira é definida por dois curtos bordos 
retos, paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. Para baixo, à esquerda, está 
representada outra fêmea de cabra-montês orientada para a esquerda (QB11-02); apresenta cabeça de 
configuração sub-retangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o focinho aberto; em 
cima observa-se dois curtos cornos atirados para trás, representados segundo uma perspetiva biangular 
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oblíqua; a cérvico-dorsal é algo convexa; a cauda é definida por dois curtos traços retos paralelos entre 
si, encontrando-se lançada para cima; a linha de nádega/ bordo caudal da pata traseira é reta, assim 
como o bordo cranial desta última; a linha ventral apresenta tendência convexa e a pata dianteira é 
definida por dois traços retos paralelos entre si; não existe distinção entre o peito e o bordo traqueal, 
sendo ambos configurados por um traço côncavo; refira-se a existência de um traço reto que se 
desenvolve a partir da zona inguinal, dispondo-se diagonalmente relativamente à linha de ventre; este 
traço poderá corresponder ou à pata direita observada segundo uma perspetiva biangular oblíqua ou a 
uma unidade gráfica não figurativa da chave XIa. O último animal encontra-se um pouco abaixo e 
corresponde a uma fêmea de cabra-montês orientada para a direita (QB11-03); apresenta cabeça de 
forma troncocónica com linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; em cima observa-se dois 
discretos cornos dispostos segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a cérvico-dorsal é reta; bordo 
traqueal/ peito/ bordo cranial da pata dianteira são configurados  por um só traço, sendo difícil de 
precisar os limites anatómicos destes elementos; da pata dianteira observa-se ainda o bordo caudal reto; 
a linha ventral é algo convexa e a pata traseira definida por dois bordos retos paralelos entre si. 

 
Fig. 10: Rochas 11 (A) e 12 (B) da Quinta da Barca. Desenhos sob decalques do autor, efetuados com 
o apoio de Manuel Almeida, Elisabete Moreira, Hélder Rodrigues e Gabriela Santos. 
 

Rocha 12 (Fig. 10b): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo 
o decalque sido publicado em 2008 (idem, 2008b, 102). Localiza-se a 3 m para noroeste da rocha 
anterior, numa altitude de 185 m; corresponde a um painel de configuração subtrapezoidal de cor 
castanho-alaranjada; a superfície é regular mas rugosa; orienta-se para és-sudeste, dispondo-se de 
forma paralela em relação ao curso da ribeira. 
 Apenas se identifica um quadrúpede picotado orientado para a esquerda (QB12-01); nunca foi 
acabado e a zona da cabeça encontra-se fraturada devido a interrupção do suporte; desta observa-se o 
arranque da fronte e da ganacha, notando-se neste caso que seria convexa; no topo observa-se duas 
orelhas atiradas para a frente, representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo 
cervical nunca foi gravado; a cérvico-dorsal apresenta dorso côncavo e garupa arredondada; a nádega é 
ligeiramente convexa e prolonga-se sem qualquer descontinuidade pelo bordo caudal da pata traseira; o 
cranial desta é curvo; a zona inguinal é angulosa e a linha ventral profundamente convexa; a pata 
dianteira é definida por um longo bordo caudal curvo e um cranial curto e reto; o peito é convexo e o 
bordo traqueal reto; pese a ausência de cauda e de crineira, a configuração dorsal e o que nos resta da 
cabeça, designadamente as orelhas, permitem-nos inferir que estamos perante um cavalo; sobre o dorso 
deste foi picotada uma unidade gráfica não figurativa da chave XIa. 
 

Rocha 13 (Fig. 11): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o 
decalque sido publicado em 2008 (idem, 2008b, 106). Corresponde a um amplo painel de morfologia 
sub-retangular localizado a meia-encosta da Quinta da Barca, a 258 m de altitude e a cerca de 140 m 
para nor-noroeste da rocha anterior; encontra-se na margem esquerda de uma linha de água sazonal 
(que desagua na ribeira da Quinta da Barca numa zona algo aberta entre o grupo constituído pelas 
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rochas 3 e 10 e o grupo composto pelas rochas 11 e 12) em topografia declivosa. O painel orienta-se 
para és-sudeste, dispondo-se perpendicularmente em relação à linha de água antes referida; apresenta 
cor castanha e uma superfície bastante irregular e erodida. 

 
Fig. 11: Rocha 13 da Quinta da Barca (decalque do autor, apoiado por Manuel Almeida, Patrícia 
Leite e Helena Pires). 
 

Identifica-se uma série estratigráfica composta por três animais picotados. Na base encontra-
se um capríneo disposto na diagonal e orientado para baixo e para a esquerda (QB13-01); dele observa-
se parte da cérvico-dorsal (a restante encontra-se sob a garupa de QB13-02) que deveria apresentar 
dorso bem demarcado e garupa arredondada, a cauda definida por dois curtos traços retos paralelos 
entre si e atirados para baixo, a nádega algo convexa, a pata traseira definida por dois bordos curvos 
para o interior, paralelos entre si, a linha ventral convexa e a extremidade distal do bordo caudal da 
pata dianteira. Em seguida foi picotado um macho de cabra-montês orientado para a direita (QB13-02); 
a cabeça é altamente modelada, apresentando linha fronto-nasal reta, focinho arredondado, queixo reto 
e ganacha convexa; um corno em forma de S desenvolve-se a partir da extremidade cranial da fronte, 
após curto intervalo sem vestígios de gravação; o bordo cervical é curto e convexo; a cérvico-dorsal 
apresenta dorso côncavo e garupa arredondada; a cauda é definida por dois curtos traços retos paralelos 
entre si e atirados para baixo; a nádega é convexa e a pata traseira definida por dois bordos curvos para 
o interior paralelos entre si; a linha ventral é ligeiramente convexa e o membro anterior é definido por 
dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. Um último capríneo 
orientado para a esquerda(QB13-03) finaliza a sequência; a cabeça é de configuração semiovoide, 
apresentando linha fronto-nasal de tendência convexa, focinho arredondado e bordo ventral 
aparentemente convexo; convexo é também o bordo traqueal, não se distinguindo claramente do peito; 
já a cérvico-dorsal é sinuosa, apresentando dorso côncavo e garupa arredondada; a cauda é definida por 
dois curtos traços retos, paralelos entre si e orientados para baixo; a nádega é arredondada; a pata 
traseira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; a zona inguinal é algo angulosa e a linha 
ventral tendencialmente reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; um 
traço curvo junto à fronte poderá corresponder a um corno.  
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 Outros traços picotados existem sobre o painel podendo um deles, associado ao dorso de 
QB13-01, corresponder a uma unidade gráfica não figurativa da chave XIa; perto do topo atual do 
espaço parietal observa-se ainda um outro traço picotado, que pode corresponder a outra unidade da 
mesma chave, e vestígios de um outro fortemente inciso ainda integrável na mesma chave. Para além 
de alguns picotados soltos existentes à direita da pata dianteira de QB13-02, só se observa vestígios de 
uma forma junto ao limite esquerdo do painel, sob QB13-01 e QB13-03; a sua visibilidade não nos 
permite tecer considerações rigorosas sobre ela 
 

Rocha 14 (Fig. 12): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o 
decalque sido publicado em 2008 (idem, 2008b, 109). Localiza-se, a 182 m de altitude, no extremo 
oeste de um terraço fluvial que se estende entre o Côa a leste, a ribeira da Quinta da Barca a sul, e outro 
subsidiário do Côa a norte. Apresenta forma poligonal; a superfície orienta-se para és-sudeste, é de cor 
castanho-ferruginosa, apresenta uma microtopografia regular e é de textura lisa. 

 
Fig. 12: Decalque da rocha 14 da Quinta da Barca (decalque do autor, apoiado por Manuel Almeida, 
Elisabete Moreira, Hélder Rodrigues e Gabriela Santos). 
  
 Em cima observa-se os quartos traseiro de um quadrúpede picotado e abradido orientado para 
a esquerda (QB14-01); apresenta uma cauda foliforme aberta na extremidade distal, uma nádega 
arredondada e arranque do bordo caudal da pata traseira; é muito semelhante aos quartos traseiros de 
QB03-01 pelo que poderemos estar perante um capríneo. Mais abaixo encontramos uma série 
estratigráfica composta por, pelo menos, três animais picotados. Uma representação parcial de um 
cavalo picotado orientado para a esquerda e inclinado para baixo (QB14-02) encontra-se na base da 
sequência; está reduzido a uma curta pata dianteira definida por bordo reto, bordo traqueal reto, peito 
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convexo e parte da cabeça; desta observa-se o bordo ventral aparentemente reto e o arranque do 
focinho. Em seguida foi picotado um quadrúpede orientado para a direita (QB14-03); a cabeça está 
perdida, dela restando o arranque da fronte reta; o bordo traqueal é côncavo, o peito convexo, a pata 
dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si e a linha ventral é semielíptica; da pata 
traseira só se observa o bordo cranial que, aparentemente, é reto; o dorso é côncavo e termina numa 
orelha atirada para trás; pelo menos um corno em forma de S deitado parece estar representado; se bem 
que a zona da cabeça não é clara, podemos estar perante a representação de um auroque. Após a 
gravação deste animal foi picotado um macho de cabra-montês orientado para a direita (QB14-04) e 
aposta uma covinha na zona do queixo de QB14-02. QB14-04 possui o bordo cervical convexo, dorso 
reto, garupa algo convexa e uma cauda definida por dois curtos traços retos paralelos entre si; a nádega 
é indistinta do bordo caudal da pata traseira, correspondendo ambos a um traço ligeiramente côncavo; 
já no bordo cranial observa-se bem a separação entre a perna reta e a coxa convexa; a linha ventral é 
profundamente convexa e a pata dianteira definida por um bordo caudal reto e um cranial convexo; 
convexo é também o peito do animal, sendo o bordo traqueal reto; a cabeça parece nunca ter sido 
gravada, ao contrário do corno que é em forma de S invertido.  
 Sobreposto por traço picotado subvertical encontra-se um auroque picotado orientado para a 
direita (QB14-05); apresenta cabeça campanulada com linha fronto-nasal algo modelada (fronte 
convexa e chanfro côncavo), assim como o é o seu bordo ventral (ganacha convexa e queixo reto); o 
focinho é reto; no interior observa-se o olho e no topo os dois cornos vistos em perspetiva biangular 
oblíqua; o corno direito é curvo e atirado para a frente e o esquerdo, em forma de S, encontra-se 
levantado; atrás destes localiza-se o que pode corresponder à orelha; a cérvico-dorsal é de tendência 
reta com ligeiro ressalto na zona da cernelha; a garupa não aparenta ter sido gravada; o troço da cauda é 
em arco de elipse; a nádega é arredondada e a pata traseira, definida por dois bordos retos paralelos 
entre si, encontra-se ligeiramente atirada para trás; a linha ventral está só esboçada, parecendo ser 
semielíptico; a pata dianteira é formada por dois traços retos com tendência a convergirem na 
extremidade distal; o peito é convexo e o bordo traqueal algo côncavo.  
 Em baixo, à esquerda, encontra-se um outro conjunto de figuras onde o único animal claro 
corresponde a um equídeo picotado orientado para a direita (QB14-06); apresenta cabeça de 
configuração troncocónica com linha fronto-nasal reta na zona do chanfro e algo convexa na do 
focinho; a terminação deste é reta; o queixo é reto, caraterizando-se a ganacha por suave convexidade; 
o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a pata dianteira é definida por dois traços retos paralelos 
entre si; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro algo côncavo; da pata traseira observa-se 
o bordo cranial reto; da crineira só resta o arranque que se localiza acima da terminação da fronte, 
encontrando-se separada deste; no interior da cabeça podemos, com todas as reservas, interpretar um 
dos picotados que aí se encontram como o olho do animal.  
 Relativamente ao reportório não figurativo, é de destacar a picotagem de uma unidade gráfica 
não figurativa da chave XIIc à direita de QB14-03. À esquerda de QB14-05 e acima de QB14-06 
observa-se uma outra unidade da chave XIa picotada. Abaixo deste último e junto do limite esquerdo 
da superfície observa-se, grosso modo dispostas em coluna, dez unidades da chave XIa, sendo uma 
delas picotada e as restantes incisas. À direita de QB14-06 vê-se outra da mesma chave, incisa. Num 
painel existente no limite direito da rocha observa-se, por ele dispersos, dezoito unidades da chave XIa 
e uma da chave XIb. Finalmente será de referir que se distribuem pelo painel diversos traços picotados 
cujo mau estado de conservação do dispositivo parietal não permite interpretar com precisão, sendo 
mesmo difícil perceber se correspondem a animais se a unidades não figurativas. Como tal, não foram 
considerados no nosso inventário. Refira-se ainda a profusão de picotagens soltas espalhadas pelo 
painel, com especial incidência na sua metade inferior. 
 

Rocha 15 (Fig. 13): Dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo parte 
do seu decalque sido dado a conhecer em 2012 (Santos, 2012, 52). Localiza-se a meia-encosta, a 265 m 
de altitude, junto à linha de água imediatamente a norte da ribeira da Quinta da Barca, a cerca de 115 m 
para nor-nordeste da rocha 13; atualmente apresenta forma sub-retangular, nela se distinguindo dois 
painéis ambos orientados para és-sudeste. O painel da esquerda resultou da fracturação do da direita, 
fracturação essa que interrompe o cavalo que neste se encontra; este aspecto permite-nos inferir que 
todas as gravuras do painel da esquerda são posteriores, pelo menos, à picotagem daquele animal. As 
superfícies são castanhas, lisa a do painel da direita e rugosa o da esquerda; orientam-se ambos para 
sudeste. 
 No painel da esquerda podemos distinguir dois sectores separados por uma fratura. No da 
esquerda apenas encontramos uma figura zoomórfica. Trata-se de um quadrúpede de difícil 
identificação orientado para a direita e contornado por incisão simples (QB15-01); a cabeça apresenta 
configuração sub-retangular com linha fronto-nasal ligeiramente estrangulada na área do chanfro e 
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ganacha e queixo distinguidos entre si por ressalto do bordo ventral reto; o focinho é arredondado; a 
nuca é angulosa e no seu topo foi incisa uma orelha foliforme; a linha do bordo traqueal/ peito/ bordo 
cranial da pata dianteira é côncava; o bordo caudal da pata dianteira é côncavo na zona da perna e reto 
na zona da coxa; caracteriza-se pela ausência de casco; a linha ventral é profundamente convexa; a 
zona inguinal é aberta; a pata traseira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; a nádega é 
direita e corresponde ao prolongamento do bordo caudal da perna; a garupa é pronunciada, assim como 
o dorso; o bordo cervical é longo e um esboço de garrote parece estar efectuado junto do seu arranque; 
a cauda é longa e sinuosa, arrancando da garupa; se a generalidade do corpo nos remete para um 
cavalo, a orelha parece demasiado longa, aproximando-se mais da das cervas. 

 
Fig. 13: Decalque da rocha 15 da Quinta da Barca, efetuado por Fernando Barbosa com o apoio de 
Lucínia Oliveira e Joana Valdez-Tullett. 
 
 No sector da direita reconhecem-se, pelo menos quatro animais. Assim, em cima reconhece-se 
um peixe estriado inclinado para cima e para a direita (QB15-02); apresenta dorso e ventre convexos, 
barbatana caudal e boca aberta. 

Logo abaixo foi gravado por contorno múltiplo um capríneo orientado para a direita e com a 
cabeça levantada (QB15-03); esta é subtriangular; desenvolvendo-se a partir da fronte um corno quase 
reto atirado para trás; à esquerda deste, um curto traço poderá representar a orelha; o corpo do animal 
apresenta uma tendência ovoide, com linhas cérvico-dorsal e ventral convexas; o bordo traqueal é 
quase reto, assim como o seu bordo dorsal; o peito é convexo; os membros pélvicos estão representado 
em perspetiva biangular oblíqua, sendo o da direita definido por bordos curvos divergentes, 
apresentando o da esquerda forma subtriangular; relativamente aos membros anteriores, apenas um – 
correspondente a uma linha curva – foi representado; refira-se que para além do contorno múltiplo, 
existe preenchimento estriado na zona da cabeça e parte do pescoço. 

Imediatamente abaixo encontra-se outro quadrúpede de difícil identificação, inclinado para 
cima e para a direita (QB15-04); apresenta cabeça de configuração subtriangular com linha fronto-
nasal convexa, focinho arredondado e bordo ventral reto; em cima encontra-se orelha foliforme; o 
pescoço é exageradamente longo; a cérvico-dorsal é reta com uma garupa algo saliente; a cauda é curta, 
reta e atirada para trás; as duas patas traseiras estão representadas segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua; em ambas se reconhece a diferença entre as coxas e as pernas, sendo as primeiras algo 
triangulares e as segundas retas; a linha ventral é profundamente convexa; as duas patas dianteiras 
também se representaram segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo ambas retas; o peito é 
convexo; refira-se ainda a existência de uma “crineira” conseguida pela gravação de uma série de 
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traços retos e curvos que se dispõem transversalmente em relação ao bordo cervical; tecnicamente, 
estamos perante uma figura conseguida mediante contorno múltiplo; nas patas traseiras também ocorre 
o preenchimento estriado. 

Logo abaixo encontra-se o último animal identificado no painel. Trata-se de um equídeo 
conseguido mediante contorno simples, orientado para a direita (QB15-05); a cabeça é oblonga, com 
linha fronto-nasal reta, focinho arredondado e bordo ventral convexo; atrás da fronte surge uma orelha 
(ou terminação da crineira) atirada para a frente; a partir daqui desenvolve-se a crineira que se prolonga 
sem descontinuidade pelo dorso, garupa, nádega e pata traseira; o bordo traqueal é reto e o peito 
convexo; a pata dianteira corresponde a um simples prolongamento da linha de peito; a linha ventral – 
muito esquemática – apresenta forma angulosa, fruto da convergência de duas linhas retas: uma que 
arranca do peito e outra de pouco atrás da pata traseira; refira-se ainda a possível figuração da língua 
(correspondente ao prolongamento da linha da do bordo ventral da cabeça para fora do focinho) e a sua 
possível associação a uma unidade gráfica não figurativa da chave XIa. Outra hipótese, que careceria 
de paralelos, seria admitir que a língua era bifurcada. 
 Relativamente aos grafismos não figurativos, encontramos os seguintes acima e à esquerda de 
QB15-01: duas unidades da chave IXa, duas da IXaa, duas da X, cinco da XIa, duas da XIb, uma da 
XIc e uma da XId. Neste mesmo sector, mas na sua extremidade inferior esquerda, encontramos alguns 
traços que se podem identificar como uma da chave XIa e duas da XIb. 
 É contudo no sector da direita que se encontra o maior número de grafismos não figurativos. 
Encontramos associados a QB15-02 uma unidade da chave IXa e outro da XIc. À esquerda daquele 
zoomorfo observa-se ainda um grupo constituído por quatro da chave XIa e uma da chave XIb. A 
QB15-03 associam-se uma da chave IIIc, uma da VIIa, duas da IXa, uma da IXaa, uma da IXb, uma da 
X, seis da XIa, quatro da XIb, cinco da XIc, uma da XId e três da XIIIb. Entre QB15-02 e QB15-03 
encontramos uma da chave IXba e uma da XIa. À direita de QB15-03 identifica-se uma da chave XIa e 
outra da XIb. A QB15-04 associam-se uma da chave IXa, duas da IXaa, uma da X, cinco da XIa, duas 
da XIb, cinco da XIc e uma da XId. Entre QB15-03 e QB15-04 encontramos uma da chave Ib, uma da 
IIIc, duas da VIIa, uma da IXa, uma da IXab, uma da IXb, cinco da XIb e uma da XIc. À direita de 
QB15-04 observa-se uma da chave VIII, uma da IXa, uma da XIa e quatro da XIb. Em volta de QB15-
05, e se nos abstrairmos do traço que tanto pode corresponder a algo não figurativo como à bifurcação 
da língua do animal, observa-se apenas duas da chave XIa e outra da XIb. Uma da chave XIa 
localizada mais em baixo e outra da chave XIIc picotada, à direita das composições que temos vindo a 
referir, completam o dispositivo gráfico do painel. 
 No painel da direita a figura que mais se destaca corresponde à cabeça de um cavalo picotado 
orientado para a direita (QB15-06); apresenta linha fronto-nasal reta, focinho arredondado e queixo e 
ganacha bem separados, sendo esta última bastante convexa; no interior observa-se o olho e dois traços 
que poderão corresponder a boca e narina ou às duas narinas dispostas segundo uma perspetiva 
biangular reta; o bordo traqueal é reto e o dorsal côncavo; as duas orelhas estão representadas segundo 
uma perspetiva biangular reta; a crineira surge atrás da esquerda, sendo convexa e delimitada 
internamente; o resto do animal parece ter-se perdido por fracturação do suporte; algumas incisões nas 
imediações dos traços picotados parecem atestar a existência de um esboço prévio à gravação definitiva 
do animal. 
 Perto do limite inferior esquerdo do painel observa-se figura pisciforme estriada orientada 
para a direita (QB15-07); é acéfala; o dorso e o ventre são convexos; apenas se observa a barbatana 
caudal. 
 Ao nível das grafias não figurativas, encontramos no interior do equídeo QB15-06 uma 
unidade gráfica da chave IXaa e outra da XIa, ambas incisas; já no exterior mas a ele associadas, 
encontramos duas da chave XIa, também incisas. Associada ao motivo QB15-07 observa-se uma 
unidade gráfica da chave XIIc, picotada. Para além destes grafismos distribuem-se pelo painel duas 
unidades gráficas da chave XIa incisas e vários picotados dispersos. 
 

Rocha 16 (Fig. 14): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o 
seu decalque sido publicado em 2008 (idem, 2008b, 107). Localiza-se a 100 m para nordeste da 
anterior, ainda a meia-encosta, numa altitude de 242 m; trata-se de uma rocha bastante fraturada com 
uma configuração atual muitíssimo irregular; apresenta cor castanho-clara, sendo a superfície algo 
rugosa e, nalguns sectores, muito erodida; orienta-se para és-sudeste; a fracturação da rocha e o 
posterior deslocamento dos blocos levou a que a traseira do animal aqui presente se afastasse da sua 
zona anterior. 
 O referido animal corresponde a um capríneo picotado orientado para a esquerda e inclinado 
para baixo (QB16-01); alguns sectores da cabeça e dos cornos estão muito mutilados devido à fratura 
do suporte, distinguindo-se ainda uma linha fronto-nasal reta, uma bordo ventral da cabeça com queixo 
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reto e ganacha algo acentuada, e um corno reto com uma inflexão abrupta na extremidade distal; a 
cérvico-dorsal é algo convexa; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; a pata, aberta na extremidade, 
corresponde a dois traços retos paralelos entre si; o arranque da cilheira é convexo. Da zona posterior 
do animal pode dizer-se que tinha uma garupa arredondada que se prolongava pelo bordo dorsal da 
cauda; observa-se ainda a zona inguinal reta e o bordo cranial da pata traseira; dada a forma do corno, 
pensamos ser possível a identificação do animal como camurça. 

De entre os grafismos não figurativos, destaque-se apenas a existência de quatro pontos 
picotados no interior do pescoço do animal, encontrando-se três deles alinhados. 

 
Fig. 14: Rocha 16 da Quinta da Barca (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, 
Alcina Costa e Sofia Figueiredo). 
 

Rocha 17 (fig. 15): Foi dada a conhecer em 2006, tendo o seu decalque sido publicado na 
ocasião (Baptista, Santos & Correia, 2006, 183). Localiza-se a 50 m para nor-nordeste da anterior, a 
uma cota de 242 m de altitude; apresenta uma configuração subtrapezoidal, encontrando-se muito 
fraturada, particularmente no topo; a sua superfície é algo rugosa e de cor castanho-alaranjada; orienta-
se para és-sudeste. 
 As duas figuras de maiores dimensões encontram-se no lado direito da rocha, atualmente a 
mais de 3,5 m de altura relativamente ao solo atual. Uma destas corresponde a um auroque picotado 
orientado para a direita e ligeiramente inclinado para cima (QB17-01); apresenta cabeça sub-retangular 
com linha fronto-nasal ligeiramente côncava, focinho arredondado, queixo reto e ganacha tenuemente 
convexa; apenas um corno em forma de S foi representado, sendo este atirado para a frente e separado 
da fronte por uma zona de vazio; atrás esboçou-se a orelha e a cérvico-dorsal; este apresenta cernelha 
pouco saliente e dorso destacado; dos quartos traseiros, parcialmente mutilados devido a fractura do 
suporte, resta a pata traseira definida por dois bordo curvos divergentes; a zona inguinal é 
marcadamente angulosa e a linha ventral reta; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; da pata 
dianteira não se observam vestígios; refira-se ainda que são evidentes os vestígios de abrasão na zona 
do garrote. 
 Este animal sobrepõe a representação parcial de um outro auroque (QB17-02) orientado 
também para a direita, mas desta feita inclinado ligeiramente para baixo; apresenta cabeça sub-
retangular com linha fronto-nasal e focinho retos, queixo reto e ganacha ligeiramente convexa; no 
interior observa-se a delimitação interna do focinho, um traço que poderá corresponder à boca ou à 
narina, e o olho; os cornos são curvos e representados segundo uma perspetiva biangular reta; entre 
ambos aparece gravada a nuca, em forma de arco de círculo; por trás do corno da direita observa-se a 
orelha, daí arrancando a cérvico-dorsal que se gravou até à cernelha; o bordo traqueal é reto e o peito 
convexo; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral é convexa; 
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refira-se que embora picotado, os negativos desta figura são bem mais finos que os das restantes figuras 
do painel. 

O terceiro animal identificado nesta rocha foi também picotado; localiza-se no sector superior 
esquerdo, dele restando poucos vestígios devido à fracturação do suporte; foi conseguido por 
picotagem; tratar-se-ia, a avaliar pelo que nos resta da cérvico-dorsal e da sua relação com a linha 
ventral, de um auroque orientado para a esquerda e ligeiramente inclinado para cima (QB17-03); o que 
nos resta da cérvico-dorsal corresponde a um traço reto; a zona inguinal é convexa e a pata traseira 
definida por dois bordos curvos, observando-se no caudal esboço do jarrete; a nádega é arredondada, 
assim como a cauda. 
 Relativamente aos grafismos não figurativos apenas se identificaram três pontos picotados: 
um no interior de QB17-01, junto do seu ventre; outro à direita da sua pata traseira; um último para 
cima e para a esquerda do animal. 
 

 
Fig. 15: Rocha 17 da Quinta da Barca (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, 
Alcina Costa e Sofia Figueiredo). 
 

Rocha 18 (Fig. 16a): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o 
decalque sido publicado em 2008 (idem, 2008b, 104). Localiza-se em zona altamente declivosa, a 130 
m de altitude, entre as duas linhas de água que correm a norte da ribeira da Quinta da Barca, segundo 
um traçado oeste-este; trata-se de uma superfície vertical de forma subtrapezoidal e superfície regular e 
algo porosa; apresenta cor castanho-acinzentada e orienta-se para és-sudeste. 

A única figura identificável corresponde a um quadrúpede picotado, orientado para a direita e 
ligeiramente inclinado para cima (QB18-01); apresenta uma cabeça subcircular que se separa do corpo 
por um pescoço definido por estrangulamento dos bordos do dorso e do peito; apresenta dois cornos 
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tendencialmente retos dispostos segundo uma perspetiva biangular reta; o dorso é reto e a garupa 
arredondada; os quartos traseiros estão interrompidos pelo limite do painel; destes observa-se apenas a 
pata direita que corresponde ao prolongamento da linha de ventre após inflexão abruta; a linha ventral é 
côncava na zona inguinal, convexa no ventre e reta no cilhadouro; o membro anterior é definido por 
um traço reto; entre este e o pescoço existe uma zona de vazio que se estivesse gravado definiria um 
peito reto; estivesse esta figura na vertical e poderia ser considerada humanoide. 
 Relativamente ao não figurativo, encontramos, em frente dos cornos da figura, uma unidade 
gráfica da chave XIb, picotada e incisa; abaixo dela observa-se uma (ou duas) da chave XIa, incisa; 
para baixo, um conjunto de traços incisos parecem definir uma unidade da chave XId, e ainda mais 
abaixo alguns traços configuram duas unidades da chave XIa. 

 
Fig. 16: Rochas 18 (A) e 19 (B) da Quinta da Barca. O primeiro decalque foi efetuado pelo autor, 
apoiado por Manuel Almeida; o segundo decalque foi efetuado por Fernando Barbosa com o apoio de 
Dalila Correia e Rosa Jardim. 
 

Rocha 19 (Fig. 16b): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo 
o seu decalque sido publicado dois anos mais tarde (idem, 2008b, 104). Localiza-se para su-sudeste da 
rocha anterior, a uma cota de 123 m, encontrando-se já muito próxima do Côa. Trata-se de ampla 
superfície de configuração subtrapezoidal e cor castanho-acinzentada; dispõe-se na vertical, 
orientando-se para és-sudeste; a superfície é regular e lisa, encontrando-se, no entanto, pontualmente 
lascada; as figurações restringem-se ao sector superior esquerdo. 
 O único motivo figurativo corresponde à representação da zona anterior de um equídeo 
picotado, orientado para a direita (QB19-01); apresenta uma cabeça algo esquematizada, com linha 
fronto-nasal ligeiramente convexa, focinho apontado e bordo ventral reto; a crineira é direita, assim 
como o bordo traqueal/ peito; a pata dianteira é definida por um bordo cranial reto e um caudal algo 
curvo – com tendência a convergirem na extremidade distal; o arranque do cilhadouro é convexo. 
 Entre o repertório não figurativo, conta-se, no interior do animal, duas unidades gráficas 
incisas da chave XIa e três unidades incisas da chave XIc. 
 

Rocha 20 (Fig. 17): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos  & Correia, 2006) tendo o 
seu decalque sido publicado em 2009 (Baptista, 2009a). Localiza-se em frente do Côa, a 50 m para 
nordeste da rocha anterior, a uma altitude de 118 m, imediatamente antes do vale cortado pela ribeira 
que corre a jusante; corresponde a uma superfície vertical de cor castanho-acinzentada, orientada para 
és-sudeste; a superfície é regular e lisa, apresentando cor castanho-acinzentada. 
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Fig. 17: Rocha 20 da Quinta da Barca (decalque de Fernando Barbosa, apoiado por Manuel Almeida, 
Mário Reis e pelo autor). 
 

Todos os motivos figurativos constantes na rocha estão orientados para a direita. Na base 
encontramos um cavalo (QB20-01) a que faltam, devido a fratura do suporte, a cabeça e os quartos 
traseiros; apresenta cérvico-dorsal sinuosa e crineira sem delimitação interna; da pata traseira apenas se 
observa o bordo caudal que corresponde a um traço curvo; a zona inguinal é angulosa e a linha ventral 
profundamente convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos algo divergentes, sendo o cranial 
reto e o caudal com coxa convexa e perna curva; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; na barriga 
observa-se uma série de traços que tanto podem corresponder a uma unidade gráfica da chave XId 
como a um tipo de representação de volume. Tecnicamente o animal foi conseguido por picotagem, 
embora alguns sectores do corpo (garupa, crineira, pata traseira e zona inguinal) tenham sido 
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posteriormente polidos e outros (parte do ventre) apenas incisos; aliás, algumas incisões sob o traço 
picotado parecem testemunhar a existência de um esboço prévio. 
 Um outro grande cavalo (QB20-02) sobrepõe o anterior (peito sobre dorso); como ele, 
encontra-se interrompido na zona da cabeça e nos quartos traseiros; apresenta cérvico-dorsal sinuosa e 
crineira com delimitação interna; a ganacha é convexa e o queixo reto; reto é também o bordo traqueal, 
sendo o peito algo anguloso; o membro anterior, aberto na extremidade distal, apresenta bordo cranial 
reto e caudal modelado (com representação de coxa e perna); a linha ventral é convexa. Como no caso 
anterior, o animal foi gravado por picotagem após um esboço inciso; o traço daí decorrente foi 
regularizado por abrasão; apenas a crineira não foi picotada, tendo-se neste caso optado pelo contorno 
múltiplo. 
 O bordo traqueal deste motivo sobrepõe o focinho de um pequeno prótomo de equídeo 
(QB20-03); este apresenta cabeça sub-rectangular com linha fronto-nasal ligeiramente convexa na zona 
da fronte, focinho reto, subtil ganacha convexa e queixo reto; o bordo traqueal é côncavo; no topo da 
cabeça está representada uma orelha de onde arranca a crineira; no interior observa-se o olho. Orelha, 
fronte, olho e parte do peito foram picotados, estando o resto do animal definido por contorno múltiplo 
inciso. 
 Um outro prótomo inciso de equídeo (QB20-04) descobre-se no meio de um conjunto 
importante de traços incisos não figurativos, acima da crineira de QB20-02; a cabeça apresenta linha 
fronto-nasal quase reta e bordo ventral convexo, encontrando-se o focinho em aberto: o bordo traqueal 
é algo côncavo e a crineira convexa, sendo interrompida pelas duas orelhas – representadas por dois 
traços – dispostas segundo uma perspetiva biangular reta; o contorno simples foi utilizado na cabeça e 
orelhas, sendo crina e pescoço representados mediante contorno múltiplo. 
 Esta figura encontra-se à direita do bordo traqueal de uma representação parcial de fêmea de 
cabra-montês de grandes dimensões (QB20-05); apresenta cabeça de forma subtriangular, encontrando-
se a zona do focinho interrompida pelo limite do painel; o corno é curvo e atirado para trás; o bordo 
traqueal é reto e o peito algo convexo; a cérvico-dorsal é côncava; tecnicamente, a picotagem foi 
utilizada na fronte e no corno, sendo o resto do animal definido por contorno múltiplo inciso. 
 Entre a cabeça deste animal e o motivo QB20-04 foi gravada a figura mais pequena da rocha; 
corresponde a outro prótomo de equídeo (QB20-06); apresenta cabeça subtriangular com focinho 
apontado, bordo traqueal reto e crineira convexa e ligeiramente alteada; foi gravado por incisão, sendo 
o contorno simples na zona da cabeça e múltiplo no pescoço e crineira. 
 Sobrepondo-se a QB20-05 foi gravado por contorno múltiplo inciso um veado com a cabeça 
levantada (QB20-07); esta apresenta forma subtriangular e é encimada por duas hastes dispostas 
segundo uma perspetiva biangular oblíqua; da haste da direita apenas se observa o tronco, enquanto na 
da direita se observa o estoque, o contraestoque e a ponta intermédia; a cérvico-dorsal é côncava, 
parecendo ainda que a figura recupera para si o bordo traqueal da cabra-montês QB20-05. 
 Também sobrepondo essa cabra-montês e eventualmente o cervídeo antes descrito, foi 
gravada por incisão simples e múltipla a representação parcial de um cavalo (QB20-08); a cabeça 
apresenta linha fronto-nasal quase reta e bordo ventral convexo; atrás da fronte localiza-se uma orelha 
foliforme a partir da qual se desenvolve a crineira; esta é convexa e preenchida interiormente; dorso e 
bordo traqueal são côncavos. 
 Finalmente refiram-se os animais inacabados; entre estes encontramos a representação do 
sector posterior de um quadrúpede orientado para a direita e inclinado ligeiramente para cima (QB20-
09); localiza-se no interior da cabeça de QB20-03 e foi conseguido por incisão; apresenta nádega 
arredondada e pata traseira triangular; as linhas cérvico-dorsal e ventral são retas. 
 Acima, entre o garrote de QB20-02 e o limite da rocha, encontra-se uma cérvico-dorsal de 
cavalo orientado para a direita (QB20-10); é sinuosa e definida por contorno múltiplo; uma possível 
explicação para o carácter parcial desta representação reside no potencial aproveitamento do limite do 
painel após a fracturação que mutilou a cabeça de QB20-02; de facto, se prolongarmos a cérvico-dorsal 
pelo limite da rocha até ao bordo ventral da cabeça deste último animal observamos que se configura 
uma cabeça de equídeo semelhante a QB23-01 ou a VC07-01. 
 Algo de semelhante poderá encontrar-se por trás de um traço picotado (QB20-11) que 
sobrepõe a crineira de QB20-01; de facto, este parece corresponder ao bordo ventral da cabeça de um 
cavalo cujo focinho, linha fronto-nasal e arranque da crineira correspondem ao limite do painel após 
fratura da cabeça de QB20-01. 
 Relativamente ao reportório não figurativo, encontramo-nos perante uma das rochas mais 
intensamente gravadas com incisões; estas concentram-se sobretudo entre a cabeça de QB20-02 e o 
cervídeo QB20-07; algumas destas incisões parecem mais estruturadas do que outras; contudo, a densa 
sobreposição torna a tarefa de individualização de unidades gráficas uma tarefa de grande 
subjetividade. Não quisemos deixar, no entanto, de propor uma leitura. 
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 Assim, associadas a QB20-01 encontramos as seguintes unidades gráficas: nove da chave 
VIIa, cinco da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, quatro da IXb, duas da IXba, uma da IXbb, quatro da 
X, vinte e três da XIa, catorze da XIb, quatro da XIc, uma da XIIIa e uma da XIIIb. Abaixo daquele 
animal observamos duas da chave VIIa, uma da chave X, cinco da XIa e duas da XIc. A QB20-01 e 
QB20-02 associam-se uma da chave Ib, uma da VIIa, uma da VIII, uma da IXa, uma da IXaa, uma da 
IXab, seis da IXb, uma da IXbb, duas da X, nove da XIa, seis da XIb, uma da XIc, uma da XId, uma da 
XIIIa e duas da XIIIb. Entre QB20-01 e QB20-02 encontramos uma da chave IXab, três da XIa, três da 
XIb e uma da XIc. Exclusivamente a QB20-02 associam-se uma da chave IIa, cinco da VIIa, uma da 
VIII, nove da IXa, três da IXaa, duas da IXab, sete da IXb, duas da IXba, uma da IXbb, seis da X, 
quarenta e uma da XIa, dezassete da XIb, uma da XIc e seis da XId. A QB20-02, QB20-03 e QB20-09 
associam-se uma da chave IIb, uma da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, uma da X, duas da XIb, duas 
da XIc e uma da XIIIa. A QB20-02, QB20-03 e QB20-10 associam-se duas da chave VIIa, uma da XIa 
e uma da XIc. A QB20-02 e QB20-04 associam-se uma unidade da chave XIc e uma da XIIIb. A 
QB20-02 e QB20-10 associam-se duas da chave VIIa, uma da IXa, uma da IXaa, cinco da IXb, uma da 
IXba, três da XIa, uma da XIb, duas da XIc e duas da XIIIb. A QB20-02 e QB20-03 associam-se uma 
da IIIc, uma da VIII, duas da IXa, uma da IXaa, três da IXbb, três da XIa, quatro da XIb, três da XIc e 
duas da XIIIb. Entre QB20-02 e QB20-04 observamos uma da VIIa, uma da IXb, três da XIa e duas da 
XIb. Entre QB20-02, QB20-04 e QB20-05 encontramos uma da chave IXaa, uma da chave IXb, uma 
da chave IXba, uma da chave XIa e três da XIb. Exclusivamente a QB20-04 associam-se uma da chave 
VIIa, três da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, três da IXb, uma da IXba, onze da XIa, duas da XIb 
(uma delas picotada), cinco da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. A QB20-04 e QB20-05 associam-se 
uma da chave XIc e uma da chave IIIc. Entre QB20-04, QB20-05 e QB20-06 encontra-se uma da 
chave Ib, uma da VIII, duas da IXa, três da IXb, uma da IXbb, seis da XIa, duas da XIb e duas da XIc. 
A QB20-05 associam-se uma da chave VIIa, seis da VIII, oito da IXa, cinco da IXaa, cinco da IXb, 
uma da IXba, quatro da X, vinte e duas da XIa, treze da XIb, nove da XId, uma da XIIIa e duas da 
XIIIb. A QB20-05 e QB20-07 associam-se uma da chave Ib, três da VIIa, duas da IXa, duas da IXaa, 
uma da IXab, duas da X, quatro da XIa, onze da XIb e cinco da XIc. A QB20-05, QB20-07 e QB20-08 
associam-se duas da chave VIIa, duas da IXab, duas da IXb e duas da XIb. A QB20-06 associam-se 
uma da chave Ib, uma da IXab e duas da XIc. Entre QB20-06 e QB20-07 identificamos uma da chave 
IIa, uma da IXaa, uma da XIa, duas da XIb, uma da XIc e uma da XId. A QB20-08 associam-se uma 
da chave VIIa, uma da IXbb, cinco da XIa (uma delas picotada), uma da XIb, três da XIc e uma da 
XIIIa. Finalmente, acima daquele motivo reconhece-se duas da chave IXb, cinco da XIa, duas da XIb e 
uma da XId. 
 Refira-se por fim a existência de uma série de picotados soltos distribuídos sobre o painel, 
alguns deles chegando a cortar motivos figurativos. 
 

Rocha 21 (Fig. 18): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista. Santos & Correia, 2006), tendo o 
seu decalque sido publicado dois anos mais tarde (idem, 2008b, 105). Localiza-se a cerca de 35 m para 
nor-noroeste da anterior, a uma altitude de 135m de altitude; corresponde a um painel castanho-
alaranjado, de forma sub-retangular, orientado para és-sudeste; a superfície é lisa, se bem que algo 
alterada por vários lascamentos. 
 O painel é dominado pela associação por sobreposição de dois animais picotados: um macho 
de cabra-montês orientado para a direita (QB21-01) e um auroque também orientado para a direita e 
bastante inclinado para baixo (QB21-02), encontrando-se ambos bastante incompletos devido ao 
lascamento do suporte. O segundo encontra-se na base da sequência; apresenta cabeça campanulada 
com linha fronto-nasal ligeiramente convexa, ganacha convexa, queixo e focinho retos; no interior 
observa-se o olho, a delimitação interna do focinho (conseguida por incisão múltipla) e dois traços que 
corresponderão à boca e narina ou às duas narinas dispostas segundo uma perspetiva biangular reta; os 
cornos estão muito incompletos, sendo o da direita curvo e o da esquerda em forma de S, dispondo-se 
ambos segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo traqueal é reto; do dorso só se observa a 
garupa; a inserção da cauda é de forma subtriangular e o troço linear; a única pata sobrevivente 
corresponde à traseira – definida por dois bordos curvos com tendência a convergirem, mantendo-se no 
entanto a extremidade distal em aberto. O macho de cabra-montês QB21-01 apresenta cabeça 
subtriangular com ganacha bem marcada; os cornos – liriformes – são longos e dispostos segundo uma 
perspetiva biangular reta; o bordo traqueal é algo convexo e o dorsal reto; do dorso observa-se a zona 
da garupa arredondada; a cauda é definida por dois traços, encontrando-se ligeiramente inclinada para 
baixo; desta figura observa-se ainda parte da nádega arredondada. 
 Esta associação é ladeada por dois prótomos de cavalo que se orientam para “fora”, isto é – o 
da esquerda (QB21-03) orienta-se para a esquerda e o da direita (QB21-04) orienta-se para a direita. O 
primeiro apresenta cabeça troncocónica com linha fronto-nasal algo côncava e bordo ventral reto, 
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mantendo-se o focinho em aberto; no interior reconhecem-se dois traços que poderão corresponder a 
boca e narina ou a ambas as narinas dispostas segundo uma perspetiva biangular reta; as duas orelhas 
estão atiradas para trás, segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a crineira é curta e convexa e a 
zona representada do cérvico-dorsal reta; o bordo traqueal é algo convexo; o animal está picotado e 
parcialmente inciso (parte da crineira e do pescoço, e o dorso na sua totalidade). O outro prótomo 
apresenta cabeça longa e de configuração subtriangular, identificando-se o olho no interior; dele 
observa-se ainda o bordo traqueal reto; foi conseguido por picotagem, observando-se contudo, junto ao 
limite do painel, um traço inciso que poderá corresponder a um esboço do peito. 
 Relativamente ao repertório não figurativo, encontramos várias unidades gráficas incisas. Na 
associação que domina o painel, o único animal claramente associado a grafias deste tipo é o auroque 
QB21-02; a ele associam-se uma unidade gráfica da chave VIIa, uma da IXaa, uma da IXb, uma da 
IXbb, três da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A QB21-03 associam-se uma da chave VIII, uma da IXa, 
uma da XIa e uma da XIb. Abaixo do motivo QB21-03 observa-se uma da chave IIIc, duas da VIIa, 
uma da IXa, uma da IXab, uma da IXbb, duas da X, uma da XIa, uma da XIb e uma da XId. Para a 
direita deste conjunto observa-se um outro composto por uma da XIa, três da XIb e uma da XIc. Ainda 
no sector esquerdo da rocha mas no seu terço inferior identifica-se uma da chave XIc, isolada. Por cima 
da composição central identifica-se duas unidades gráficas da chave X, uma da XIa e outra da XIb. 
Entre a cabeça de QB21-02 e QB21-04 observa-se uma da chave IIIc, uma da IXc, uma da XIb e uma 
da XIc. Refira-se ainda a existência de alguns picotados por cima do chanfro de QB21-03. 

 
Fig. 18: Rocha 21 da Quinta da Barca (decalque de Fernando Barbosa, apoiado por Manuel Almeida 
e António Martinho Baptista). 
 

Rocha 22 (Fig. 19): Foi da dada a conhecer em 1995 (Rebanda, 1995a, 11; 1995b, 14), tendo o 
seu decalque sido publicado em 2012 (Santos, 2012, 52). Localiza-se a cerca de 5 m para norte da 
anterior, a 140 m de altitude; trata-se de um painel vertical de configuração sub-retangular e cor 
alaranjada; orienta-se para sul, encontrando-se a sua superfície muito alterada pelos agentes erosivos. 
 Neste painel, identifica-se, pelo menos, duas fases de gravação. À mais antiga correspondem 
as figuras picotadas, duas delas de grande tamanho. As de menor dimensão encontram-se junto à base 
do painel, sensivelmente ao centro; destaca-se aí um macho de cabra-montês orientado para a direita 
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(QB22-01); apresenta cabeça subtriangular com bordos dorsal e ventral convexos, focinho apontado e 
uma pera atirada para a frente; os cornos – liriformes – estão dispostos segundo uma perspetiva 
biangular reta; por trás do esquerdo localiza-se a orelha; daqui parte a cérvico-dorsal, nela se 
distinguindo bem o bordo cervical, o dorso e a garupa; a cauda é conformada por dois bordos curvos 
divergentes e paralelos entre si; a nádega é arredondada e a pata traseira conformada por dois bordos 
curvos paralelos entre si; a zona inguinal conforma um ângulo quase reto e a cilheira é reta; da pata 
dianteira apenas resta o bordo caudal reto; o bordo traqueal é ligeiramente convexo. 
 Esta figura sobrepõe a representação parcial de um quadrúpede orientado para a direita 
(QB22-02); apresenta cabeça oblonga e uma orelha que, desenvolvendo-se a partir da fronte, perfaz 
com esta um ângulo obtuso; o bordo traqueal é convexo e o dorsal reto e inclinado para baixo. 
Interpretamo-lo como um possível felino. 
 Uma das figuras de maiores dimensões é sobreposta pelas duas anteriores na zona do 
cilhadouro; trata-se de um cavalo orientado para a direita (QB22-03); a cérvico-dorsal é sinuosa, 
observando-se na sua extremidade cranial o arranque da crineira (que seria delimitada internamente); as 
patas (uma por par) encontram-se abertas na extremidade distal; a traseira é conformada por um bordo 
caudal curvo e um cranial quase reto; da dianteira observa-se bem o bordo caudal com espessamento da 
coxa, do cranial só se observando a passagem para o peito; a linha ventral apresenta zona inguinal 
angulosa, ventre marcado e cilhadouro algo convexo. 
 O outro animal de grandes dimensões sobrepõe o que descrevemos anteriormente e 
corresponde a um auroque picotado, orientado para a direita e inclinado para cima (QB22-04); da pata 
traseira observa-se o bordo caudal curvo e o cranial com marcação do joelho; a linha ventral apresenta 
ventre convexo e cilheira reta; da pata dianteira só se observa o bordo cranial onde se aprecia o 
espessamento da coxa; o dorso é reto. 
 A segunda série de gravações é exclusivamente incisa, predominando os corpos preenchidos 
interiormente. Uma destas figuras encontra-se sensivelmente a meio do painel, associando-se quer a 
QB22-03 que a QB22-04. Corresponde a um quadrúpede indeterminado orientado para a direita 
(QB22-05); apresenta cérvico-dorsal reta com garupa arredondada; as patas dispõem-se segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua; a da esquerda apresenta distinção entre a coxa – de forma genericamente 
triangular e com representação do jarrete – e a perna – reta; a da direita apresenta também distinção 
entre coxa triangular e perna reta; a zona inguinal é côncava e o ventre convexo; a zona inguinal e as 
patas encontram-se preenchidas interiormente. 

No interior da figura anteriormente descrita e de QB22-04 encontra-se  uma fêmea de cabra-
montês incisa, orientada para a esquerda (QB22-06); apresenta cabeça sub-retangular com linha fronto-
nasal e bordo ventral retos, encontrando-se o focinho em aberto; no interior da cabeça um pequeno 
orifício natural pode corresponder ao olho; no topo aprecia-se um corno atirado para trás; o bordo 
traqueal é algo côncavo e o dorsal algo convexo; a cérvico-dorsal é côncava; tecnicamente, o animal foi 
delimitado por contorno simples, excepto no bordo cervical e na extremidade caudal da cérvico-dorsal, 
em que o contorno passa a múltiplo. 
 As outras figuras situam-se mais abaixo, correspondendo todas a representações parciais de 
animais incisos orientados para a direita; contrariamente aos casos anteriores, os interiores dos corpos 
destes animais encontram-se estriados e os seus corpos são altamente estilizados. A única 
representação da zona anterior de um animal corresponde ao motivo QB22-07; sobrepõe a zona do 
garrote de QB22-03; trata-se de um quadrúpede com cabeça oblonga e pescoço possante; a cérvico-
dorsal é côncava e a linha ventral convexa; duas longas linhas sinuosas dispostas na vertical poderão 
corresponder aos membros anteriores representados segundo uma perspetiva biangular reta; todo o 
corpo do animal, com exceção da cabeça está interiormente estriado. 
 Para baixo observa-outra representação parcial de um quadrúpede estriado (QB22-08); a pata 
traseira apresenta coxa triangular e perna linear; a nádega é arredondada; dela sai um ventre 
ligeiramente convexo; a nádega é arredondada e a cauda foliforme, sendo esta atirada para trás. 
 Esta figura sobrepõe outro quadrúpede estriado (QB22-09); este apresenta corpo sub-
retangular com cérvico-dorsal ligeiramente côncava e linha ventral reta; a pata traseira corresponde a 
um traço reto; a dianteira apresenta distinção entre a coxa triangular e a perna reta; o resto da figura 
pode ter sido destruído pelo grande lascamento da superfície que aqui ocorreu. 
 Passemos agora ao reportório não figurativo; associadas a QB22-01, QB22-02 e QB22-03 
encontramos uma unidade gráfica da chave Ib, uma da IXa, uma da IXb, uma da IXbb, duas da XIa, 
uma da XIb e uma da XId. A QB22-01 e QB22-03 associam-se uma da chave IIIc, três da VIIa, uma da 
VIII, duas da IXa, duas da IXaa, três da IXba, uma da X, dez da XIa, duas da XIb, uma da XIc e três da 
XId. A QB22-02 e QB22-03 associam-se uma da chave VIIa, uma da XIa e uma da XId. A QB22-03 
associam-se duas unidades da chave IIIc, sete da IXa, cinco da IXaa, cinco da IXab, cinco da IXb, duas 
da IXbb, uma da IXc, duas da X, quarenta e três da XIa (uma delas picotada), vinte e cinco da XIb, dez 
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da XIc, cinco da XId e uma da XIIIb. A QB22-03 e QB22-04 associam-se uma da chave IIb, duas da 
IXa, duas da IXaa, três da IXb, uma da IXbb, uma da IXc, seis da XIa, nove da XIb e uma da XIc. A 
QB22-03, QB22-04 e QB22-05 associam-se uma da chave VII, uma da IXaa, uma da XIa e três da 
XIb. A QB22-03, QB22-04, QB22-05 e QB22-08 associa-se uma da chave XIb. A QB22-03 e QB22-
07 associam-se duas da chave VIIa, duas da chave IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, sete 
da XIb, duas da XIc e uma da XIIIa. A QB22-03 e QB22-05 associam-se uma da Ib, duas da IIb, uma 
da VIIa, uma da IXba, uma da IXbb, cinco da XIa, seis da XIb, uma da XIc e uma da XIIIa. A QB22-
03, QB22-05 e QB22-08 associa-se uma da IXab. A QB22-03 e QB22-08 associam-se duas da chave 
VIIa e uma da XIa. A QB22-03, QB22-08 e QB22-109 associam-se duas da chave IXa, uma da IXaa, 
uma da IXb, duas da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A QB22-03 e QB22-09 associam-se uma da 
chave IXa, uma da IXaa, uma da XIb e uma da XId. Para a direita de QB22-03 foram picotadas duas 
unidades da chave XIa, enquanto à sua esquerda se reconhece uma da chave VIII, uma da IXaa e duas 
da XIb. A QB22-04 associam-se duas da IXa, duas da IXaa, duas da X, catorze da XIa (uma delas 
parcialmente picotada), quatro da XIb e três da XId. A QB22-04 e QB22-05 associam-se uma da chave 
VIIa e quatro da XIa. A QB22-04, QB22-05 e QB22-06 associam-se uma da VIIa, quatro da IXb e três 
da XIb. A QB22-04 e QB22-06 associam-se uma da IXa, cinco da XIa e três da XIb. Exclusivamente a 
QB22-07 associam-se uma da chave IIb e três da XIa. 

 
Fig. 19: Rocha 22 da Quinta da Barca (decalque de Mário Varela Gomes, apoiado por João Félix e 
Cristina Gaspar). 
 

Rocha 23 (Fig. 20): Foi dada a conhecer em 2002, tendo decalques parciais da mesma 
aparecido nessa ocasião e em 2015 (Gomes, 2002, 177; Santos, 2015a, 77). Localiza-se a cerca de 15 m 
para leste da anterior, a 135 m de altitude; trata-se de uma rocha onde se distinguem dois painéis 
verticais com orientações algo distintas; estes apresentam uma cor castanho-acinzentada, superfícies 
regulares e algo meteorizadas nos rebordos.  
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 O primeiro dos painéis considerados encontra-se na zona superior da rocha, encontrando-se 
separado do que se encontra mais abaixo por um pequeno ressalto; orienta-se para és-sudeste. As 
gravuras de que dispõe foram executadas em pelo menos duas fases (Figs. 20 e 21). 

Da fase mais antiga, destaca-se no painel um grande cavalo, definido por incisão múltipla, 
orientado para a direita (QB23-01), em torno do qual se parece organizar o repertório figurativo. A 
cabeça do referido cavalo apresenta uma longitude inabitual, sendo a sua fronto-nasal reta, o focinho 
algo anguloso, afilado e descaído, a ganacha discretamente convexa e o queixo côncavo; a crineira é 
convexa, resolvendo-se a união com a fronte de forma gradual e sem acidentes. O garrote encontra-se 
ausente, o dorso é algo côncavo e a garupa convexa; a pata traseira apresenta bordo caudal algo reto e 
cranial encurvado; a linha ventral é convexa; do membro anterior só se aprecia o bordo cranial, algo 
reto; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 

Por trás do animal anterior observa-se um outro cavalo, de dimensões mais reduzidas, definido 
por incisão múltipla reiterada e orientado para a direita (QB23-02); a sua cabeça apresenta linha fronto-
nasal modelada, focinho aberto e bordo ventral com ganacha e queixo convexos; as orelhas são lineares 
e dispostas em perfil biangular oblíquo; a crineira é convexa, vindo-se a encostar à orelha direita; o 
dorso é côncavo e a garupa convexa, assim como a nádega; da cauda observa-se apenas a inserção que 
corresponde a prolongamento da cérvico-dorsal após estrangulamento do bordo da garupa; da pata 
traseira observa-se o bordo cranial algo modelado, prolongando-se a coxa pelo interior do animal, 
notando-se o joelho um pouco abaixo; o bordo ventral do tronco apresenta ventre convexo e cilhadouro 
côncavo; os membros anteriores são dois, dispondo-se segundo um perfil biangular oblíquo; os bordos 
são algo modelados, parecendo esboçar-se os cascos de ambos; no interior do animal parece distinguir-
se ainda uma segunda garupa convexa, associada a uma nádega também convexa e a uma inserção 
caudal que, como no caso anterior, corresponde a prolongamento da garupa. O peito convexo e o bordo 
traqueal algo reto correspondem a reutilização do bordo cranial do membro posterior de QB23-01. 
Refira-se ainda a existência de alguns traços incisos no interior do animal que poderão corresponder à 
pelagem do mesmo. 

Acima da última figura descrita, identifica-se outro equídeo, também definido por incisão 
múltipla reiterada e orientado para a direita (QB23-03); a cabeça apresenta fronte convexa e chanfro 
algo côncavo, o focinho encontra-se aberto e o bordo ventral é convexo; as duas orelhas são lineares, 
dispondo-se em perfil biangular oblíquo; a crineira é convexa, o dorso é reto e a garupa igualmente 
convexa; a cauda encontra-se algo mais abaixo relativamente ao que é habitual, apresentando alguma 
espessura; a nádega é convexa; o membro posterior é algo modelado, observando-se no bordo caudal o 
jarrete e no cranial a distinção entre perna e canela; a linha ventral é convexa; o membro anterior 
apresenta bordo caudal reto e cranial com diferenciação entre antebraço e braço; o bordo traqueal é reto 
e o peito convexo. Refira-se a existência de algum estriado parcial (designadamente na crineira) e uma 
delimitação interna na zona da cabeça. 

Para a direita da figura anterior, ao nível do seu peito, observa-se pequeno equídeo inciso, 
reduzido aos traços essenciais, definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a direita 
(QB23-04); dele observa-se a crineira convexa, o dorso côncavo, a garupa e a nádega convexas; a linha 
ventral é convexa; das patas apenas se observa o arranque reto do bordo cranial da traseira. 
Um pouco abaixo reconhece-se um outro equídeo inciso, também reduzido aos traços essenciais, 
definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a direita (QB23-05). Deste observa-se a 
crineira convexa, o dorso côncavo e a garupa e linha ventral convexas; dos membros apenas se observa 
o anterior, definido por dois bordos, reconhecendo-se no cranial o joelho do animal; o peito parece reto. 

Um outro cavalo (QB23-06) parece reconhecer-se sobrepondo parcialmente QB23-01. 
Apresenta dimensões consideráveis, sendo definido por incisão simples e múltipla, orientando-se para a 
direita. A cabeça apresenta linha fronto-nasal algo reta, o focinho encontra-se aberto e o bordo ventral é 
convexo; as duas orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular oblíquo. A crineira é convexa, 
vindo a encostar-se em ponta à orelha direita do animal; o dorso é côncavo e a garupa e nádega 
convexas; a cauda é linear e sem inserção; a pata traseira é algo modelada, com jarrete definido no 
bordo caudal, sendo o cranial curvo; a linha ventral é convexa; o membro anterior é definido por dois 
bordos simples; o peito é algo anguloso e o bordo traqueal reto. 

Para a esquerda da crineira do equídeo anterior, e sobrepondo também parcialmente QB23-01, 
observa-se pequeno prótomo de equídeo, definido por contorno simples, orientado para a direita 
(QB23-07); a cabeça é possante, apresentando linha fronto-nasal e focinho retos e bordo ventral com 
ganacha convexa e queixo côncavo; a boca encontra-se aberta e no interior da cabeça reconhece-se 
ainda uma delimitação paralela ao bordo ventral; as duas orelhas são triangulares, dispondo-se em 
perfil biangular reto; a crineira é convexa e o arranque do dorso côncavo; o bordo cervical é reto, assim 
como o ventral. 
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Fig. 20: Rocha 23 da Quinta da Barca (painel superior decalcado por Fernando Barbosa com o apoio 
de Manuel Almeida e do autor; painel inferior esquerdo decalcado por Mário Varela Gomes, com o 
apoio de João Félix e Cristina Gaspar; painel inferior direito decalcado por Rosa Jardim, com o 
apoio de Dalila Correia). 
 

Outros motivos, pelas suas caraterísticas tecno-estilísticas e associativas, poderão 
corresponder ainda a esta fase; encontra-se nesta situação um quadrúpede indeterminado inciso, 
definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a direita e localizado no sector direito do 
painel (QB23-08); sobrepõe também parcialmente QB23-01 e a figura anterior; a cabeça apresenta 
fronto-nasal algo modelada, focinho reto e destacado, ganacha convexa e queixo anguloso; a nuca é 
triangular, podendo alguns traços que dela partem corresponder a uma orelha atirada para trás; o bordo 
cervical é côncavo, o garrote anguloso e o dorso côncavo; o bordo traqueal é reto. 
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Fig. 21: Matriz estratigráfica do painel superior da rocha 23 da Quinta da Barca.
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Acima da figura anterior observa-se um par de cabeças de cavalo que poderão corresponder a uma só 
entidade em movimento (QB23-09); são definidas por incisão simples e múltipla; as cabeças são muito 
semelhantes: linhas fronto-nasais retas ou de tendência côncava, focinhos retos e bordos ventrais com 
ganachas convexas e queixos retos; as cabeças parecem partilhar uma orelha foliforme e o bordo cervical 
convexo; um pouco recuada observa-se uma crineira convexa, terminada em ponta. 

No sector esquerdo observa-se duas cabra-monteses, definidas por contorno simples e múltiplo, uma 
(QB23-10) associada ao equídeo QB23-02 e outra (QB23-11) associada ao equídeo QB23-03. A primeira 
orienta-se para a esquerda, encontrando-se ligeiramente inclinada para cima; apresenta cabeça triangular, com 
linha fronto-nasal reta, focinho apontado e bordo ventral côncavo; os dois cornos são tendencialmente retos e 
dispostos segundo uma perspetiva biangular reta; o bordo cervical é côncavo, o dorso reto e a garupa 
convexa; deste animal reconhece-se ainda o bordo traqueal convexo. QB23-11 orienta-se igualmente para a 
esquerda, encontrando-se, no entanto, inclinada para baixo; a cabeça é muito semelhante à anterior com linha 
fronto-nasal côncava, focinho apontado e bordo ventral reto; apenas se reconhece um longo corno encurvado; 
o bordo cervical é côncavo, o garrote saliente e a garupa reta; a linha ventral apresenta ventre e cilheira 
côncavos, sendo ambos separados por uma ligeira excreção (bainha?); dos membros, reconhece-se os bordos 
simples do torácico. 

Sobrepondo-se a QB23-01 e QB23-06, identifica-se prótomo de cerva orientado para a direita 
(QB23-12); o animal é definido por incisão simples e múltipla, encontrando-se parcialmente estriado; o 
pescoço encontra-se levantado; a cabeça apresenta linha fronto-nasal tendencialmente reta, tornando-se 
convexa na zona do focinho; a ganacha é convexa e o queixo reto; a boca encontra-se aberta, podendo um 
traço que dela sai corresponder à língua do animal; as duas orelhas estriadas encontram-se atiradas para trás 
em perfil biangular oblíquo; o bordo cervical é convexo e o arranque do dorso reto; o bordo traqueal é algo 
anguloso e o peito reto. 

Podendo ainda pertencer à fase mais antiga de gravação, encontra-se a pata traseira e ventre de um 
quadrúpede inciso, definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a direita (QB23-13); sobrepõe 
QB23-03, QB23-04, QB23-05 e QB23-11; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a 
linha ventral é convexa e a nádega igualmente curva; o animal encontra-se estriado na zona interna da pata. 

As figuras que seguidamente se descrevem pertencem seguramente à segunda fase de gravação do 
painel; no sector esquerdo destaca-se, sobrepondo QB23-02, um veado estriado orientado para a direita 
(QB23-14); a cabeça é de forma triangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho apontado; a 
nuca é triangular; apenas uma haste se encontra representada, com estoque, contraestoque, ponta intermédia e 
coroa; o bordo cervical é reto, assim como o ventral; o tronco é de forma sub-retangular e possante; o dorso é 
reto, e a garupa algo convexa; a nádega é reta; relativamente às patas traseiras distinguem-se claramente duas 
em forma executadas segundo a nossa modalidade 1a dos membros modelados, dispostas em perfil biangular 
oblíquo, parecendo ainda reconhecer-se outro par; a linha ventral é reta; a pata dianteira é definida por dois 
bordos curvos paralelos entre si; o peito é reto; a cauda é apontada. 

Imediatamente em frente do animal anterior reconhece-se outro quadrúpede estriado orientado para a 
direita (QB23-15); a cabeça encontra-se mutilada por fratura, reconhecendo-se os arranques da linha fronto-
nasal convexa e da ganacha reta; as duas orelhas são apontadas para a frente, dispondo-se em perfil biangular 
oblíquo; os bordos dos pescoço são retos; a linha cérvico-dorsal é reta, reconhecendo-se, no entanto, um 
garrote subtil; a cauda é linear e atirada para trás; a pata traseira é em forma de triângulo apontado; a linha 
ventral é reta; a pata dianteira é reta e o peito algo anguloso. 

Abaixo da linha ventral de QB23-14 reconhece-se outro quadrúpede parcialmente estriado orientado 
para a direita (QB23-16); a cabeça apresenta linha fronto-nasal reta e bordo ventral algo reto, encontrando-se 
a zona do focinho em aberto; as duas orelhas são lineares, encontrando-se atiradas para trás em perfil 
biangular reto; o bordo cervical é curto e convexo; o dorso reto e a garupa convexa; a cauda é foliforme; a 
nádega é reta; as duas patas traseiras são em forma de “coxa de galinha” (modalidade 1a dos membros 
modelados); a linha ventral é reta; o membro dianteiro pode corresponder a traço curvo existente 
imediatamente abaixo do peito, encontrando-se a pata, neste caso, recolhida para dentro; o peito é convexo e 
o bordo traqueal reto. 

Parecendo sobrepor as três figuras anteriores, reconhece-se um quadrúpede inciso, definido por 
contorno simples e múltiplo, orientado para a direita (QB23-17); a cabeça encontra-se ausente devido à 
mesma fratura que destrói a de QB23-15; o bordo cervical parece, pela sua convexidade, corresponder à 
crineira de um equídeo; o dorso é côncavo e a garupa algo angulosa; a cauda é linear; a nádega é reta; apenas 
uma pata traseira é observável; esta é em forma de “coxa de galinha” encontrando-se estriada no interior; o 
bordo ventral do tronco apresenta ventre reto e cilhadouro côncavo; a pata dianteira é linear; o peito é reto e o 
bordo traqueal convexo; algumas delimitações internas são reconhecíveis, nomeadamente ao nível da barriga 
do animal. 

Imediatamente abaixo observa-se um cervídeo estriado orientado para a direita (QB23-18); dadas as 
reduzidas dimensões das hastes e a forma e número de pontas, julgamos estar perante um corço 
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correspondendo as pontas à anterior e central daquela espécie; a cabeça apresenta fronte e chanfro convexos, 
sendo ambos separados por concavidade; a ganacha e o queixo são ambos retos, sendo distinguidos mediante 
angulosidade do traço; o focinho é reto, assim como a nuca; os bordos do pescoço são retos: o bordo dorsal do 
tronco é tendencialmente reto, com convexidade na zona do garrote; os quartos traseiros não se encontram 
representados; o bordo ventral do tronco apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; as patas dianteiras são 
definida por dois bordos simples, encontrando-se representadas em perfil biangular oblíquo; o peito é 
convexo. 

As restantes unidades figurativas deste sector encontram-se junto ao seu rebordo direito; assim, 
sobrepondo QB23-01 e QB23-02 observa-se quadrúpede alongado e acéfalo, definido por incisão simples e 
múltipla, orientado para a direita (QB23-19); encontra-se parcialmente estriado, designadamente na zona do 
pescoço; este é de forma tubular, com bordos retos; o bordo dorsal do tronco encontra-se algo desconexo, 
aparentando ser tendencialmente reto; a nádega é convexa; as duas patas traseiras encontram-se encurvadas 
para o interior, dispondo-se em perfil biangular reto: do bordo ventral do tronco só se aprecia o arranque do 
ventre convexo; a pata dianteira não se identifica; o peito é reto. 

Imediatamente abaixo, misturando-se o seu corpo com o do animal anterior, observa-se um veado 
estriado orientado para a direita (QB23-20); da cabeça só se percebe o arranque reto (?) da ganacha; observa-
se ainda uma haste com estoque, contraestoque, ponta intermédia e coroa; o pescoço é de forma tubular, com 
bordos retos; o garrote é saliente e o dorso côncavo; a garupa é angulosa e a cauda foliforme; do animal 
observa-se ainda uma pata dianteira linear. 

Imediatamente abaixo, continuando os corpos a confundir-se reconhece-se outro quadrúpede 
estriado, também orientado para a direita (QB23-21). Da cabeça observa-se o bordo ventral convexo; o 
pescoço é curto, sendo os seus bordos retos; o dorso é reto e a garupa algo convexa; a nádega é reta e a pata 
traseira definida por dois bordos simples; do bordo ventral do tronco percebe-se o ventre convexo; do animal 
observa-se ainda o peito convexo. 

Abaixo parece observar-se outro quadrúpede estriado orientado para a direita (QB23-22); do pescoço 
observa-se bem o bordo cervical convexo; do bordo dorsal do tronco reconhece-se o garrote anguloso e o 
esboço de um dorso côncavo; o bordo ventral do tronco é convexo e o peito reto; dos membros apenas se 
identifica um dos posteriores, estriado e definido por dois bordos simples. 

Abaixo do ventre de QB23-01, ainda neste sector do painel, observa-se quadrúpede definido por 
contorno simples e múltiplo, parcialmente estriado, orientado para a direita (QB23-23); a cabeça apresenta 
linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral reto; uma das orelhas é triangular e a outra 
linear, dispondo-se ambas em perfil biangular oblíquo; o bordo cervical é reto, o dorso côncavo e a garupa 
convexa; a cauda é linear; as patas (de ambos os pares) são também lineares e dispostas em perfil biangular 
oblíquo; a nádega não se encontra representada e o bordo ventral do tronco convexo; o peito é igualmente 
convexo e o bordo traqueal reto. 

No sector esquerdo do painel observa-se ainda os quartos traseiros de uma figura que se prolonga 
pelo sector direito; corresponde a um quadrúpede estriado, orientado para a direita (QB23-24); a cabeça é de 
aspeto algo foliforme, com linha fronto-nasal subconvexa, focinho apontado e bordo ventral reto; o bordo 
cervical é sub-retilíneo, o dorso igualmente reto e a garupa angulosa; dois traços curtos figuram a cauda; as 
duas patas traseira são em forma de “coxa de galinha”, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; do animal 
observa-se ainda o peito convexo e o bordo traqueal reto. 

Os restantes animais encontram-se todos no sector direito. Neste sector destaca-se a figura de um 
veado estriado gravado sobre QB23-06 e QB23-12, orientado para a direita (QB23-25); o animal aparenta 
dispor de duas cabeças, ambas de forma triangular; a mais exterior apresenta linha fronto-nasal reta, boca 
aberta e bordo ventral convexo; a segunda encontra-se no interior da primeira, sendo da mesma forma, 
embora se encontre completamente estriada; as hastes apresentam estoques, contraestoques, duas pontas 
intermédias e coroa, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o bordo cervical é convexo, o garrote algo 
saliente, o dorso subtilmente côncavo e a garupa convexa; a cauda é foliforme; a nádega encontra-se apenas 
esboçada; as patas traseiras são em forma de “coxa de galinha”, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; a 
linha ventral é reta; a pata dianteira é linear; o peito é reto e o bordo traqueal reto. 

Para cima da figura anterior observa-se outro veado estriado, orientado também para a direita 
(QB23-26); sobrepõe as figuras QB23-06, QB23-07, QB23-08 e QB23-09; a cabeça é subtriangular com 
linha fronto-nasal reta, focinho e bordo ventral convexos; apenas uma haste foi representada, com estoque, 
contraestoque, ponta intermédia e coroa; as duas orelhas – foliformes – apresentam-se em perfil biangular 
reto; o bordo cervical é côncavo, o garrote saliente, o dorso reto e a garupa angulosa; a cauda é linear e a 
nádega reta; a pata traseira é de forma triangular; o bordo ventral do tronco apresenta ventre reto e cilheira 
côncava; a pata dianteira é linear, o peito reto e o bordo traqueal convexo. 

Abaixo de QB23-25 destaca-se outro veado estriado orientado para a direita (QB23-27); a cabeça é 
de forma subtroncocónica; a linha fronto-nasal apresenta fronte convexa e chanfro côncavo; o focinho e o 
bordo ventral da cabeça são convexos; as hastes dispõem-se em perfil biangular oblíquo, nelas se apreciando 
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estoques, contraestoques, duas pontas intermédias e coroas; as orelhas são foliformes e dispostas em perfil 
biangular reto; o bordo cervical é reto, o garrote saliente, o dorso reto e a garupa angulosa; a cauda é 
foliforme e a nádega reta; as patas traseiras são em forma de “coxa de galinha”, dispondo-se em perfil 
biangular oblíquo; o bordo ventral do tronco é convexo; a pata dianteira é linear; o peito é reto e o bordo 
traqueal convexo. 

Sobrepondo-se a QB23-25 e QB23-27, observa-se um macho de cabra-montês estriado, orientado 
para a direita (QB23-28); a cabeça é de forma triangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos e 
focinho apontado; o bordo cervical é reto, o garrote saliente, o dorso reto e a garupa convexa; a cauda é 
foliforme; a nádega é reta; a pata traseira apresenta coxa triangular e canela linear; o bordo ventral do tronco é 
sub-retilíneo; a pata dianteira é linear, correspondendo a prolongamento do peito; o bordo traqueal é convexo. 

Imediatamente abaixo (sobrepondo QB23-27), observa-se quadrúpede estriado, de espécie 
indeterminada, orientado para a direita (QB23-29); apresenta cabeça triangular com bordos dorsal e ventral 
retos e focinho apontado; as duas orelhas são foliformes, atirando-se para a frente em perfil biangular oblíquo; 
o bordo cervical é reto e o dorso convexo; a garupa é angulosa; a pata traseira é linear; o bordo ventral do 
tronco é convexo; as duas patas dianteiras são lineares e dispostas em perfil biangular oblíquo; o peito é 
convexo e o bordo traqueal reto. 

Não se percebendo com rigor a relação estratigráfica entre as duas últimas unidades gráficas e a que 
agora nos importa, apenas sabemos que nesta zona identificamos ainda um outro quadrúpede definido por 
contorno simples e múltiplo, orientado para a direita (QB23-30); da cabeça apenas se percebe o arranque da 
fronto-nasal e o bordo ventral reto; duas hastes (ou cornos?) de forma linear encontram-se atiradas para trás 
em perfil biangular oblíquo; o bordo cervical é reto, o garrote ténue, o dorso reto e a garupa convexa; da pata 
traseira observa-se a coxa triangular; o bordo ventral do tronco apresenta ventre convexo e cilhadouro 
côncavo; a pata dianteira é linear e curta; o bordo traqueal é reto. 

À direita de QB23-28 observa-se quadrúpede acéfalo, definido por incisão simples e múltipla, 
orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo (QB23-31); o bordo cervical é côncavo, o garrote 
ténue, o dorso reto e a garupa angulosa; a nádega é reta; o bordo traqueal é convexo e a pata dianteira de 
forma triangular. 

A pata dianteira do anterior confunde-se com o bordo traqueal de um outro quadrúpede acéfalo 
estriado, orientado para a direita (QB23-32); o bordo cervical é reto, o garrote ténue, o dorso reto e a garupa 
convexa; as patas traseiras apresentam coxas triangulares e canelas retas, dispondo-se em perfil biangular 
reto; o bordo traqueal é também reto; as patas dianteiras são da mesma forma que as remanescentes, 
dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 

Confundindo-se com a linha ventral do animal anterior, observa-se pequeno quadrúpede estriado, 
orientado para a direita (QB23-33); da cabeça apenas se observa a linha fronto-nasal reta; os cornos são 
triangulares e dispostos em perfil biangular oblíquo; as orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular 
reto; o bordo cervical é reto, assim como o dorso; a garupa é angulosa e a cauda linear; a nádega é reta; a pata 
traseira é linear; o bordo ventral do tronco é reto; as duas patas dianteiras são lineares e dispostas em perfil 
biangular reto; a delimitação peito/ bordo traqueal é reto. 

Imediatamente abaixo observa-se possível peixe estriado, orientado para a direita e inclinado para 
cima (QB23-34); a cabeça é de forma triangular e afilada; o dorso é reto e o ventre convexo; das barbatanas 
apenas se distingue a caudal, que é de configuração dupla. 

Imediatamente abaixo reconhece-se um veado estriado, orientado para a direita (QB23-35); 
apresenta cabeça de forma troncocónica com bordos retos e focinho convexo; as duas hastes representam-se 
em perfil biangular (oblíquo?), reconhecendo-se estoques, contraestoques, as pontas intermédias (em cada 
haste) e uma ponta da coroa da da esquerda; as orelhas são foliformes e dispostas em perfil biangular reto; a 
nuca é triangular, o bordo cervical reto, o dorso côncavo e a garupa angulosa; a cauda é foliforme e a nádega 
algo convexa; a pata traseira apresenta coxa triangular e canela linear; o bordo ventral do tronco apresenta 
ventre côncavo e cilheira convexa; a pata dianteira apresenta antebraço triangular e canela linear; o peito é 
convexo e o bordo traqueal côncavo-convexo. 

Sobreposta pela figura anterior, observa-se um cavalo estriado orientado para a direita (QB23-36); a 
cabeça é de forma troncocónica com bordos retos e focinho convexo; apenas uma orelha foliforme foi 
representada, à qual se encosta a crineira convexa; o bordo cervical é côncavo, o garrote saliente, o dorso reto 
e a garupa convexa e descaída; a nádega é reta; a pata traseira apresenta coxa triangular e canela linear; o 
bordo ventral do tronco apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; a pata dianteira é linear, o peito convexo 
e o bordo traqueal reto. 

As restantes unidades gráficas do painel são não figurativas, sendo executadas por incisão. 
Associam-se a QB23-01 duas unidades gráficas não figurativas da chave IIb, duas da VIIa, uma da IXa, duas 
da IXaa, duas da IXb, uma da X, cinco da XIa, três da XIb, três da XIc e duas da XId. A QB23-01 e QB23-02 
associam-se uma da XIa e quatro da XIb. A QB23-01, QB23-02, QB23-10 e QB23-19 associa-se uma da 
IXab. A QB23-01, QB23-02 e QB23-14 associa-se uma da IXbb. A QB23-01, QB23-02 e QB23-19 associa-
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se uma da XIa. A QB23-01 e QB23-06 associam-se uma da IXaa, uma da IXb e três da XIa. A QB23-01, 
QB23-06, QB23-07 e QB23-08 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A QB23-01, QB23-06, QB23-08 e 
QB23-25 associam-se uma da XIb e duas da XIc. A QB23-01, QB23-06 e QB23-12 associam-se duas da 
XIa. A QB23-01, QB23-06, QB23-12 e QB23-28 associa-se uma da XIa. A QB23-01, QB23-06, QB23-19 e 
QB23-24 associa-se uma da VIIa. A QB23-01, QB23-06, QB23-19, QB23-20 e QB23-24 associam-se uma 
da IIb, uma da IXb, uma da IXbb, uma da XIa e uma da XIb. A QB23-01, QB23-06 e QB23-20 associa-se 
uma da XIb. A QB23-01, QB23-06, QB23-21 e QB23-22 associa-se uma da XIa. A QB23-01, QB23-06 e 
QB23-24 associam-se uma da IXb, uma da IXbb e uma da XIa. A QB23-01, QB23-06, QB23-24 e QB23-25 
associam-se uma da VIIa, duas da X, uma da XIa, três da XIb e uma da XIIIb. A QB23-01, QB23-06 e 
QB23-25 associam-se três da XIa. A QB23-01 e QB23-11 associa-se uma da XIa. A QB23-01 e QB23-12 
associam-se uma da VIIa, uma da XIb e uma da XIc. A QB23-01, QB23-06, QB23-12 e QB23-28 associa-se 
uma da VIIa. A QB23-01 e QB23-19 associam-se uma da VIIa, duas da XIa, uma da XIb e duas da XIc. A 
QB23-01, QB23-19 e QB23-20 associa-se uma da XIb. A QB23-01 e QB23-21 associa-se uma da XIa. A 
QB23-01 e QB23-25 associam-se uma da IXa, três da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A QB23-01, QB23-25 
e QB23-28 associa-se uma da X. A QB23-01 e QB23-27 associa-se uma da XIa. A QB23-01, QB23-27, 
QB23-28, QB23-29 e QB23-30 associa-se uma da XIIIb. A QB23-01, QB23-27, QB23-29, QB23-30, QB23-
32 e QB23-34 associa-se uma da IXab. A QB23-01 e QB23-28 associa-se uma da IXab. A QB23-01 e QB23-
30 associam-se uma da IXaa e uma da XIa. A QB23-01 e QB23-35 associa-se uma da XIb. Entre QB23-01 e 
QB23-08 encontra-se uma da XIa. Entre QB23-01 e QB23-11 observa-se três da XIa. Entre QB23-01, QB23-
05 e QB23-11 observa-se duas da XIa e uma da XIb. Entre QB23-01 e QB23-07 observa-se uma da XIa. 
Entre QB23-01 e QB23-08 identifica-se uma da XIa. Entre QB23-01 e QB23-12 reconhece-se uma da IXb, 
três da XIa e uma da XIb. Entre aquelas unidades gráficas figurativas e QB23-27 observa-se duas da XIa e 
uma da XIIIb. Entre QB23-01 e QB23-35 observa-se uma da XIa e uma da XIb. A QB23-02 associam-se 
uma VIIa, uma da IXab, uma da IXbb, dez da XIa, nove da XIb, uma da XIc e três da XId. A QB23-02 e 
QB23-10 associam-se três da XIa. A QB23-02 e QB23-14 associam-se uma da XIa e duas da XIb. Entre 
QB23-02 e QB23-03 observa-se doze da XIa e três da XIb. Para a esquerda de QB23-02 encontra-se duas da 
XIa e uma da XId. A QB23-03 associa-se uma da XIa. A QB23-03 e QB23-11 associa-se uma da XIb. A 
QB23-03 e QB23-13 associa-se uma da IXb e uma da XIa. Para a esquerda de QB23-03 observa-se uma da 
XIc. A QB23-04 e QB23-11 associam-se uma da XIa, uma da XIb e uma da XId. A QB23-04, QB23-11 e 
QB23-13 associam-se duas da XIb. A QB23-05 associam-se duas da VIIa e uma da XIb. A QB23-05 e 
QB23-11 associam-se três da XIa, cinco da XIb e uma da XIc. A QB23-05, QB23-11 e QB23-13 associa-se 
uma da XIa. A QB23-06 associam-se cinco da XIa e uma da XIIIb. A QB23-06 e QB23-08 associam-se 
cinco da XIa. A QB23-06, QB23-08 e QB23-25 associam-se uma da IXb e uma da XIa. A QB23-06, QB23-
08 e QB23-26 associam-se uma da IXaa, uma da IXb e três da XIb. A QB23-06 e QB23-25 associa-se uma 
da VIIa. A QB23-06 e QB23-28 associa-se uma da XIa. A QB23-07 associam-se quatro da XIa, quatro da 
XIb e três da XId. A QB23-08 associam-se três da XIa. A QB23-08 e QB23-26 associam-se duas da XIb e 
três da XIc. Entre QB23-08, QB23-09 e QB23-26 encontram-se uma da VIIa, uma da IXb, três da XIa e uma 
da XIb. A QB23-09 associam-se três da VIIa, duas da IXaa, duas da XIa e quatro da XIb. A QB23-09 e 
QB23-26 associam-se uma da IXa, quatro da XIa e uma da XIc. Entre aqueles duas unidades gráficas 
figurativas, sem que contudo a elas estejam diretamente associadas, encontramos duas da XIa. À esquerda de 
QB23-09 observa-se uma da XIa. A QB23-10 associam-se uma da XIa e duas da XIb. Acima daquela 
unidade gráfica figurativa observa-se uma da XIb e uma da XIc. A QB23-11 associam-se duas da XIa e uma 
da XIb. A QB23-11 e QB23-13 associam-se uma da X e uma da XIa. À esquerda de QB23-11 observa-se 
duas da XIa e uma da XIb. A QB23-12 associam-se cinco da XIa e uma da XIb. A QB23-12 e QB23-27 
associam-se uma da IXb, uma da IXbb, duas da XIa e uma da XIc. A QB23-12, QB23-27, QB23-28 e QB23-
30 associa-se uma da XIa. A QB23-12 e QB23-28 associam-se duas da XIa. Entre QB23-12 e QB23-27 
observa-se seis da XIa, seis da XIb, uma da XIc e uma da XId. A QB23-13 associam-se uma da IXa, uma da 
X, quatro da XIa, uma da XIb e duas da XIc. A QB23-14 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da 
IXaa, uma da XIa, sete da XIb, duas da XIc e uma da XIII. A QB23-14, QB23-15 e QB23-17 associam-se 
duas da XIa. A QB23-14, QB23-16 e QB23-17 associam-se duas da XIa, uma da XIb e três da XIc. A QB23-
14 e QB23-17 associam-se uma da VIIa e três da XIa. A QB23-14 e QB23-21 associam-se uma da VIIa e 
uma da XIb. Entre QB23-14, QB23-17, QB23-21 e QB23-22 observam-se uma da X, duas da XIa e duas da 
XIb. A QB23-15 e QB23-17 associam-se quatro da XIa e uma da XIc. A QB23-16 e QB23-17 associam-se 
uma da IXa, cinco da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A QB23-17 associam-se duas da XIa, duas da XIb e 
uma da XIc. Entre QB23-17 e QB23-18 observa-se uma da IXaa, uma da XIa e uma da XIb. Para a direita 
daquelas duas unidades gráficas figurativas observa-se uma da VIIa, duas da IXa, uma da IXaa, uma da IXb, 
sete da XIa, sete da XIb, uma da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. A QB23-18 associam-se duas da chave 
VIIa, uma da IXaa, três da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Para a direita de QB23-18 identifica-se uma da 
VIIa, uma da XIa e uma da XIb. A QB23-21 associam-se duas da IXa, quatro da XIa e uma da XIb. A QB23-
22 associam-se uma da IIIc, uma da IXba, cinco da XIa, duas da XIb e uma da XId. A QB23-23 associam-se 
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duas da XIa e uma da XIIIb. A QB23-26 associa-se uma da chave XIa e à sua esquerda observa-se uma da 
XIb e duas da XId. A QB23-27 associam-se duas da XIa. A QB23-27 e QB23-31 associa-se uma da XIb. A 
QB23-27, QB23-31, QB23-32, QB23-33, QB23-35 e QB23-36 associa-se uma da XIc. Para a direita de 
QB23-27 observa-se uma da IXbb, uma da IXc, duas da XIa e duas da XIb. A QB23-28 associa-se uma da 
XIa. A QB23-29 associam-se uma da IXb e uma da XIa. A QB23-29 e QB23-30  associam-se duas da XIa e 
três da XIb. QB23-29, QB23-30 e QB23-35 associa-se uma da XIa. A QB23-29 e QB23-36 associa-se uma 
da VIIa. Entre QB23-29, QB23-30 e QB23-32 encontramos uma da XIa. Entre QB23-29 e QB23-35 observa-
se uma da XIa. A QB23-30 e QB23-32 associa-se uma da IIa. A QB23-32 associa-se uma da XIb. A QB23-
32 e QB23-33 associam-se uma da IIa, uma da XIa e duas da XIb. A QB23-32 e QB23-34 associa-se uma da 
XIa. Entre QB23-32 e QB23-34 identifica-se duas da IXa e uma da XIa. Entre QB23-32 e QB23-35 
identifica-se uma da IXa, uma da IXb e uma da XIa. A QB23-34 e QB23-35 associa-se uma da X. A QB23-
34, QB23-35 e QB23-36 associa-se uma da XIa. A QB23-34 e QB23-36 associam-se uma da VIIa e duas da 
XIb. Entre QB23-34 e QB23-36 observa-se uma da chave IXaa, quatro da XIa, duas da XIb e uma da XId. A 
QB23-35 associam-se quatro da chave IXab, três da XIa, três da XIb e uma da XId. A QB23-35 e QB23-36 
associam-se quatro da XIa, uma da XIc e uma da XIII. Para a direita daquelas figurações identifica-se três da 
IXaa, cinco da XIa, três da XIb e uma da XIc. A QB23-36 associam-se duas da XIa e duas da XIb. No canto 
inferior esquerdo do painel observa-se ainda três unidades da chave XIa, quatro da XIb e três da XIc e no 
canto superior direito da zona gravada uma da IIb, uma da VIIa, uma da IXab, uma da IXb, uma da X, doze 
da XIa, uma da XIb e quatro da XIc. Observa-se ainda um conjunto de picotados soltos que parecem associar-
se a QB23-35 e/ou QB23-36. 

O painel inferior encontra-se separado do anterior por um “degrau”, orientando-se para leste. Uma 
fissura atravessa-o longitudinalmente, tendo aparentemente condicionado a organização do painel. 

No sector esquerdo do painel identificamos sete unidades gráficas figurativas, quatro delas em 
íntima associação por sobreposição. Deste grupo de quatro destaca-se um quadrúpede estriado orientado para 
a direita (QB23-37); apresenta cabeça altamente geometrizada, com linha fronto-nasal convexa, focinho reto 
e bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; duas orelhas ou cornos lineares encontram-se projetados 
para a frente em perfil biangular oblíquo; o bordo cervical é reto, assim como o dorso; a garupa é convexa e a 
cauda algo retangular; a nádega é reta; os membros traseiros apresentam coxas triangulares e canelas lineares, 
dispondo-se em perfil biangular reto; o bordo ventral do tronco apresenta ventre e cilhadouro convexos, sendo 
ambos separados por estrangulamento do contorno; o membro anterior é linear; o peito é reto e o bordo 
traqueal côncavo. 

Um pouco acima observa-se outro quadrúpede estriado orientado na mesma direção (QB23-38); a 
cabeça é de forma sub-retangular, com bordos dorsal e ventral retos e focinho aberto; um traço simples 
encontra-se atirado para a frente, podendo representar orelha ou corno; o bordo cervical é reto, a garupa algo 
saliente, o dorso reto e a garupa angulosa; a cauda é de forma subtriangular; a nádega é reta; a pata traseira é 
definida por dois bordos retos; o bordo ventral do tronco é convexo; as patas dianteiras são lineares, 
dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o peito é indistinto do bordo traqueal, sendo ambos definidos por 
contorno reto. 

Imediatamente por cima observa-se outro quadrúpede estriado orientado para a direita (QB23-39); 
apresenta cabeça subelíptica com linha fronto-nasal sub-retilínea e bordo ventral e focinho convexos; dois 
traços conformam uma orelha ou corno atirado para a frente; o bordo cervical é algo côncavo, o dorso reto e a 
garupa angulosa; a cauda é curta e atirada para trás; a nádega é reta; os membros posteriores são lineares, 
dispondo-se em perfil biangular reto; o bordo ventral do tronco é reto e a pata dianteira linear e apenas 
esboçada; o peito é reto e o bordo traqueal convexo. 

Parte da garupa, nádega e membro posterior direito da figura anterior parecem reaproveitados como 
pata dianteira, linha de peito/ pescoço e goela de um outro quadrúpede inciso, definido por contorno simples, 
orientado para a direita (QB23-40); a cabeça é de forma subtriangular com linha fronto-nasal reta, bordo 
ventral curto e reto, e focinho convexo; a nuca é arredondada, o bordo cervical convexo, o dorso reto e a 
garupa algo convexa; da pata traseira observa-se o bordo cranial convexo; o bordo ventral do tronco é reto e a 
pata dianteira linear; a linha de peito/ bordo traqueal é reta. 

Abaixo de QB23-37 observa-se prótomo de equídeo inciso, definido por contorno simples e 
múltiplo, orientado para a direita (QB23-41); a cabeça é algo tubular, com linha fronto-nasal convexa, 
focinho reto e bordo ventral côncavo; o bordo cervical é convexo e o dorso algo côncavo; o peito é convexo e 
o bordo traqueal côncavo. 

Abaixo observa-se cervídeo definido e preenchido interiormente por picotagem (modalidade B), 
orientado para a direita (QB23-42); contudo, algumas incisões são também perceptíveis, podendo 
corresponder a esboços do animal; a cabeça é algo modelada, reconhecendo-se fronte convexa e chanfro reto, 
focinho e ganacha convexos e queixo algo côncavo; a boca parece encontrar-se aberta; apenas uma haste foi 
representada, dela se observando a coroa e, muito possivelmente, o estoque e contraestoque; por trás dela 
observa-se uma orelha linear curva; o bordo cervical é reto, o garrote ténue, o dorso algo convexo e a garupa 
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angulosa; a nádega é convexa e curta; os membros posteriores apresentam coxas triangulares e canelas 
lineares, apresentando-se em perfil biangular oblíquo; o bordo ventral do tronco é reto e as patas da frente 
lineares (embora algo mais largas na zona dos antebraços) e dispostas em perfil biangular reto; o peito é reto e 
o bordo traqueal convexo. 

À figura anterior associa-se representação parcial de quadrúpede estriado orientado para a direita 
(QB23-43); a cabeça é muito esquemática, com linha fronto-nasal convexa, focinho apontado e bordo ventral 
apenas esboçado; a nuca é arredondada e o bordo traqueal e o dorso retos; dos quartos traseiros apenas se 
observa as possíveis patas traseiras, que parecem ser lineares, sendo difícil precisar a solução de perspetiva 
adoptada; também a pata dianteira parece encontrar-se esboçada; o peito é côncavo e o bordo traqueal 
convexo. 

As duas unidades gráficas figurativas remanescentes encontram-se no sector direito. Uma destas 
encontra-se praticamente em frente de QB23-42, correspondendo a um quadrúpede picotado (modalidade B) 
orientado para a direita (QB23-44); encontra-se reduzido à sua metade dianteira, parecendo sair da fissura que 
divide o painel; a cabeça é subovalada, o pescoço tubular e o tronco sub-retangular; as patas dianteiras são 
lineares e dispostas em perfil biangular oblíquo. 

Para a direita da figura anterior observa-se ainda ancoriforme oculado, conseguido por picotagem 
(QB23-45), datado já, muito provavelmente, do III milénio AC. 

O restante repertório do painel é constituído por unidades gráficas não figurativas incisas. A QB23-
37 associa-se uma da chave VIIa, uma da IXb, uma da X, sete da XIa, quatro da XIb e uma da XIb. A QB23-
37 e QB23-38 associa-se uma da XIIIb. A QB23-37, QB23-38 e QB23-39 associa-se uma da XIa. Entre 
QB23-37, QB23-38 e QB23-40 observa-se uma da IXab e duas da XIb. Entre QB23-37 e QB23-41 observa-
se uma da IXa, uma da IXb e três da XIa. Entre QB23-37, QB23-41 e QB23-42 observa-se duas da VIIa, uma 
da IXab, uma da IXba, uma da X, doze da XIa, quatro da XIb e uma da XIIIb. A QB23-39 associam-se três 
da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. Acima daquela unidade gráfica figurativa observa-se uma da IIa, uma da 
IXab, seis da XIa, duas da XIb e uma da XIIIb. A QB23-40 associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, oito da 
XIa, quatro da XIb, quatro da XIc e uma da XIIIb. A QB23-41 associam-se uma da VIIa, uma da IXab, uma 
da XIa e uma da XIb. Para a direita daquele animal reconhece-se uma da XIa. A QB23-42 associam-se uma 
da VIIa, três da IXa, uma da IXba, três da X, oito da XIa, seis da XIb, cinco da XIc e uma da XId. A QB23-
42 e QB23-43 associam-se uma da IXba e uma da XIb. Para a direita de QB23-42 observa-se uma da VIIa e 
cinco da XIa e para a esquerda do mesmo uma da IXaa, quatro da XIa, uma da XIb e uma da XId. Entre 
QB23-42 e QB23-43 observa-se uma da IXa e duas da XIa. A QB23-43 associam-se uma da IXab, uma da 
IXba, seis da XIa e duas da XIb. Para a direita daquele motivo observa-se uma da chave IIa, uma da IXba, 
duas da XIa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XId. Ainda no sector esquerdo, abaixo das unidades 
figurativas, observa-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXb, duas da IXc, três da XIa, três da XIb, duas da 
XIc e uma que não se insere em nenhuma das chaves definidas. 

As restantes unidades gráficas não figurativas encontram-se no sector direito. A QB23-44 associam-
se uma da VIIa, uma da VIIb, duas da IXa, duas da IXaa, quatro da IXab, quatro da IXb, três da X, dez da 
XIa, oito da XIb e uma da XIc. Para a direita daquele animal observa-se uma da chave IIIc, uma da VIIa, uma 
da IXa, cinco da IXaa, três da IXb, uma da IXba, uma da IXbb, uma da IXc, três da X, dezasseis da XIa, nove 
da XIb, duas da XIc e uma da XId. Abaixo do tronco do animal observa-se uma da Ia, três da VIIa, uma da 
IXa, três da IXaa, quatro da IXb, uma da IXbb, uma da X, seis da XIa, nove da XIb, duas da XIc, uma da XId 
e uma da XIIIb. Para baixo do animal identifica-se duas da IIa, uma da IIIa, seis da VIIa, quatro da IXa, três 
da IXaa, duas da IXab, três da IXba, uma da IXbb, cinco da IXc, cinco da X, vinte e uma da XIa, três da XIb, 
duas da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. Para cima do animal observa-se uma unidade da chave IXa, uma da 
IXb e quatro da XIa. O limite superior esquerdo da zona historiada é marcado pela presença de quatro 
unidades da chave XIa. Já o seu limite inferior direito destaca-se pela presença de uma da chave IXaa, duas da 
IXb, duas da XIa e uma da XIc. Refira-se finalmente a presença de diversos picotados soltos na zona mesial 
do painel, afetando particularmente QB23-42, QB23-43, QB23-44 e QB23-45. 
 

Rocha 25 (Fig. 22a): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos e Correia, 2006), tendo o seu 
decalque sido publicado em 2012 (Santos, 2012, 51). Corresponde a um bloco de forma ovalada situado no 
leito do rio em frente à foz da ribeira da Quinta da Barca, podendo na origem ter pertencido à rocha 1; 
apresenta os traços muito erodidos pela ação fluvial; a cor é cinzenta e a superfície algo irregular. 
 Como a referida rocha 1, corresponde a um painel intensamente gravado; atualmente reconhecem-se, 
por entre a teia de traços picotados, apenas quatro animais. Em baixo à esquerda observa-se uma fêmea de 
cabra-montês orientada para a esquerda (QB25-01); apresenta cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal 
algo convexa, focinho e bordo ventral retos; apenas foi figurado um corno curvo atirado para trás; a linha 
cérvico-dorsal apresenta pescoço algo reto, dorso côncavo e garupa convexa; a cauda é definida por dois 
bordos horizontais paralelos entre si; a nádega é quase reta e a pata traseira definida por dois bordos abertos 
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na extremidade distal; a linha ventral é convexa assim como o bordo traqueal; da pata dianteira só resta o 
bordo cranial convexo. 

 
Fig. 22: Rochas 25 (A) e 27 (B) da Quinta da Barca (decalques de Fernando Barbosa, efetuado o primeiro 
com o apoio de Ana Margarida e o segundo com o de Lucínia Oliveira e Joana Valdez-Tullett). 
  

Um animal da mesma espécie (QB25-02) e orientado na mesma direção está gravado junto ao canto 
superior direito da superfície, encontrando-se incompleto devido à fracturação da rocha; o bordo cervical é 
côncavo e a cérvico-dorsal reta; a linha ventral e o bordo traqueal são convexos; apenas é visível a pata 
dianteira definida por dois traços, sendo aberta na extremidade distal; o bordo caudal é curto e curvo, sendo o 
cranial maior e com uma inflexão na zona do joelho; o arranque da ganacha é reto. 
 Esta figura sobrepõe um veado orientado para a esquerda (QB25-03); a cabeça – ligeiramente 
levantada – apresenta configuração subtriangular com a linha fronto-nasal ligeiramente convexa e bordo 
ventral reto; apenas uma haste está representada, nela se observando um estoque e a coroa; o bordo traqueal é 
reto e o peito convexo; a cérvico-dorsal é sinuosa, com bordo cervical côncavo, garrote convexo e dorso reto; 
a pata dianteira – atirada para a frente – é definida por dois traços retos paralelos entre si; a linha ventral é 
reta, nele se distinguindo a bainha. 
 Sobreposta pelas duas figurações anteriores observa-se a representação de possível auroque 
orientado para a direita (QB25-04); a esta figura falta-lhe a cabeça, desaparecida devido a fracturação do 
suporte; no diagnóstico da espécie tivemos em consideração a garupa angulosa; o dorso é côncavo; a cauda é 
linear e atirada para trás, sendo interrompida pelo limite atual do painel; a nádega é quase reta e a pata traseira 
definida por dois bordos ligeiramente curvos e paralelos entre si; a linha ventral apresenta ventre convexo e 
cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos divergentes; o peito é convexo e o bordo 
traqueal reto. 
 Os outros traços poderão corresponder a restos de unidades figurativas ou não figurativos; o elevado 
estado de degradação do painel, a par da intensidade de sobreposições aqui existente, não nos permite avançar 
mais na leitura da rocha. 
 

Rocha 27 (Fig. 22b): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos e Correia, 2006), tendo o seu 
decalque sido publicado em 2012 (Santos, 2012, 51). Trata-se de um fragmento de rocha situado atualmente 
sobre a rocha 1; corresponde a um painel subtriangular com superfície de cor cinzenta, algo irregular e 
rugosa. 
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 O único animal que aí se identifica corresponde a um cavalo picotado orientado para a esquerda 
(QB27-01); da cabeça apenas se percebe a ganacha convexa; a crineira é longa e convexa; a cérvico-dorsal 
apresenta dorso suave e arranque convexo da garupa; o bordo traqueal é reto e o peito algo convexo; a pata 
dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; da cauda só se percebe a raiz de forma 
subtrapezoidal; a nádega é arredondada; a pata traseira é grossa e definida por dois traço retos; a linha ventral 
apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; na zona inguinal observa-se a bainha definida por dois traços 
retos. 
 Para além deste animal observa-se ainda o que poderá corresponder a uma unidade gráfica picotada 
da chave XIa, e dois impactos isolados. 
 

Rocha 28 (Fig. 23): Foi dada a conhecer em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006), tendo o seu 
decalque sido publicado em 2008 (idem, 2008b, 108). Localiza-se a 161 m de altitude, no limite leste do 
terraço referido aquando da descrição da rocha 14; entre este ponto e a ribeira da Quinta da Barca reconhece-
se um pequeno corgo. O painel corresponde a uma superfície vertical, de cor castanho-acinzentada, orientada 
a és-sudeste; apresenta uma microtopografia regular e textura algo porosa. 

 
Fig. 23: Rocha 28 da Quinta da Barca (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, 
Elisabete Moreira, Hélder Rodrigues e Gabriela Santos). 
 
 As representações figurativas identificadas correspondem a dois animais incompletos picotados. 
QB28-01) corresponde a um macho de cabra-montês; a cabeça desapareceu devido a fratura do suporte e a 
cérvico-dorsal e quartos traseiros nunca foram gravados; do animal observa-se a extremidade distal de um 
corno em forma de S, o bordo traqueal reto, o peito convexo, a pata dianteira definida por dois traços curvos 
paralelos, a linha ventral – com ventre convexo, bainha definida por dois traços e cilheira reta – e o arranque 
do bordo cranial da pata traseira. 
 O outro quadrúpede corresponde a um animal picotado orientado para a esquerda (QB28-02) do qual 
se observa a pata dianteira definida por dois traços retos paralelos entre si, a linha ventral com ventre convexo 
e cilhadouro reto, e o bordo cranial da pata traseira. 
 Relativamente ao reportório não figurativo, reconhece-se associado a QB28-01 uma unidade gráfica 
da chave IXa, uma da IXaa, quatro da XIa e uma da XIb; são todas incisas com exceção de uma da chave XIa 
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parcialmente picotada, e outra do mesmo tipo integralmente picotada. Para a direita de QB28-02 observa-se 
uma da VIIa e cinco da XIa, todas incisas, com exceção de duas da chave XIa picotadas. Para baixo de QB28-
01 identifica-se uma da chave VIIa, uma da IXa, uma da IXc, uma da X, oito da XIa e três da XIb, todas 
incisas. Espalhados pelo painel, observa-se ainda vários impactos picotados. 
 

Rocha 29 (Fig. 24): Foi dada a conhecer em 2006, tendo o sido o seu decalque publicado na ocasião 
(Baptista, Santos & Correia, 2006, 183). Localiza-se a cerca de 5 m para és-nordeste da anterior, a uma cota 
de 161 m; trata-se de uma superfície vertical de configuração irregular e cor castanho-acinzentada; a 
superfície orienta-se para és-sudeste, encontrando-se muito alterada pelos agentes meteóricos, facto que está 
por trás da dificuldade em visualizar as gravuras aqui presentes. 

 
Fig. 24: Rocha 29 da Quinta da Barca (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida e do autor). 
 
 A única figura cuja espécie é reconhecível corresponde a um auroque com duas cabeças, orientado 
para a direita (QB29-01); apresenta cérvico-dorsal sinuosa com cernelha, dorso e garupa evidentes; da cauda 
só se observa a raiz de forma subtriangular; da nádega também só resta o arranque que é arredondado; a pata 
traseira é definida por um bordo caudal reto e um cranial curvo; a linha ventral é convexa; a pata dianteira 
destaca-se pela sua diminuta espessura; do seu bordo cranial arranca o bordo traqueal da cabeça localizada em 
posição inferior, que é côncavo; desta cabeça só se observa o focinho reto e o bordo ventral, com ténue 
ganacha convexa e queixo reto; o bordo cervical arranca do garrote e termina numa orelha; da cabeça 
localizada em posição superior só nos resta o pescoço, sendo definido o seu bordo dorsal por uma linha reta 
que arranca do garrote e o ventral por um traço quase reto que se perde a meio da tábua do pescoço da outra 
cabeça; tecnicamente, a figura foi conseguida por abrasão, processo subsequente a uma picotagem prévia da 
figura. 
 Este animal sobrepõe um outro, orientado para a esquerda, de que nos restam os quartos traseiros 
(QB29-02); destes observa-se uma cauda em forma de arco de círculo, uma nádega arredondada, uma pata 
traseira definida por dois traços curvos divergentes e uma linha ventral com ventre convexo e cilhadouro reto; 
a figura foi conseguida por picotagem, reconhecendo-se vestígios de abrasão em sectores determinados do 
limite do animal. 
 Dispersos pelo painel observam-se outros traços picotados e abradidos; contudo, o elevado estado de 
degradação da superfície não permite aferir com rigor se estes correspondem a restos de outros animais ou de 
grafias não figurativas. Mais seguro de classificar como não figurativo é o conjunto de incisões que se 
encontra abaixo da pata traseira de QB29-01. Aí reconhece-se uma unidade gráfica da chave VIIa, uma da X, 
três da XIa, duas da XIb e uma da XIc. 
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Rocha 33 (Fig. 25a): Foi dada a conhecer em 2012, tendo o seu decalque sido publicado nessa 

ocasião (Santos, 2012, 52). Localiza-se no interflúvio existente entre a ribeira da Quinta da Barca e o curso de 
água sazonal referido aquando da descrição da rocha 13; encontra-se a meia-encosta, a 188 m de altitude; 
corresponde a uma superfície vertical de configuração subtrapezoidal e cor castanha; esta encontra-se 
altamente meteorizada; contudo, é possível a individualização de pelo menos dois animais sobrepostos, 
picotados na zona superior do painel. 

 
Fig. 25: Rochas 33 (A) e 60 (B) da Quinta da Barca (decalques de Fernando Barbosa, efetuados com o apoio 
de Mário Reis e do autor). 
 

Na base da sequência encontramos um capríneo orientado para a direita e ligeiramente inclinado para 
cima (QB33-01); a sua zona anterior desapareceu devido a fratura do suporte, facto que impossibilita um 
maior grau de precisão ao nível da identificação; dele observa-se a garupa suave, a cauda definida por dois 
bordos retos paralelos entre si, a nádega convexa, a pata definida por dois bordos retos paralelos, a zona 
inguinal angulosa e a linha ventral com ventre convexo e cilheira reta. 
 A figura é sobreposta por um veado retrospiciente com o corpo orientado para a direita (QB33-02); 
da cabeça desapareceu o bordo ventral; contudo a relação linha fronto-nasal/ focinho permite-nos definir a sua 
forma como subtriangular; a linha fronto-nasal é ligeiramente convexa e a zona do focinho encontra-se em 
aberto; as hastes encontram-se representadas segundo uma perspetiva biangular reta, observando-se na da 
esquerda o arranque do tronco e na da direita duas pontas voltadas para fora (ponta intermédia e uma das da 
coroa?); o bordo traqueal é convexo; a pata dianteira é definida por dois curtos bordos retos subparalelos entre 
si; da traseira só resta o bordo caudal que corresponde a um traço curvo; a linha ventral apresenta zona 
inguinal angulosa, ventre convexo e cilheira reta; a cérvico-dorsal é direita, arredondando ligeiramente na 
zona da garupa; a cauda, interrompida pelo limite do painel, parece ser foliforme; o resto dos quartos traseiros 
ou se perdeu ou nunca foi gravado; refira-se ainda que as pontas da haste direita prolongam-se mediante 
incisão. 
 Outros traços picotados são observáveis no painel, não permitindo o seu estado de conservação uma 
aferição rigorosa da sua caracterização; um grupo de incisões situado abaixo da cauda de QB33-02 poderá 
corresponder a uma unidade gráfica da chave XId. 
 

Rocha 56 (Fig. 26): Esta rocha foi dada a conhecer em 2011 (Reis, 2011, 99), tendo o seu decalque 
sido publicado em 2012 (Santos, 2012, 51). Localiza-se para montante do grupo constituído pelas rochas 11 e 
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12, entre duas linhas de água sazonais, tributárias da ribeira da Quinta da Barca, a uma altitude de 365 m; 
corresponde a uma das duas rochas deste período mais afastadas do Côa; a localização desta rocha torna-a, de 
entre o conjunto da Quinta da Barca, na que domina um campo visual mais amplo; trata-se de uma superfície 
vertical de cor castanha e configuração subtriangular; dispõe de cor castanha e orienta-se para és-sudeste; 
apresenta uma microtopografia regular e textura algo porosa, se bem que aqui e ali se observem importantes 
lascamentos; um destes, que atravessa a rocha a meio, parece dividi-la em dois sectores distintos. 

 
Fig. 26: Rocha 56 da Quinta da Barca (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com apoio de Mário Reis e 
do autor). 
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No sector da direita detetam-se três animais, dois destes sobrepostos. Os mais antigos correspondem 
a dois veados orientados para a direita, formando um conjunto similar ao composto por Pn11-01 e Pn11-02. 
Um destes (QB56-01) localiza-se num plano superior, tendo sido conseguido por picotagem, e abrasão 
nalguns sectores; algumas incisões no bordo traqueal parecem indiciar um esboço prévio do animal. A cabeça 
deste é de configuração sub-retangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral (este muito curto) retos; a zona 
do focinho é aberta, dele saindo um traço que poderá corresponder à língua; apenas uma haste foi 
representada, nela se observando, para além do tronco, o estoque e o contraestoque; atrás da haste surge a 
orelha; a partir desta desenvolve-se a cérvico-dorsal, de configuração côncava até à garupa, altura em que se 
torna convexa; a cauda é de configuração sub-retangular; a nádega é convexa; a pata traseira, sem casco é 
definida por um bordo caudal onde se configura o jarrete, e por um bordo cranial curvo; a zona inguinal é 
pronunciada e a linha ventral convexa; o bordo traqueal é reto e da pata dianteira só se observa o arranque do 
bordo cranial. 
 O outro veado (QB56-02) localiza-se mais abaixo, tendo a sua cabeça desparecido devido a 
fragmentação do suporte; é definido por picotagem e incisão; apenas se observa uma haste picotada de onde 
saem dois sulcos incisos, paralelos entre si, que poderão corresponder a uma das pontas da coroa; a cérvico-
dorsal é direita até à garupa, onde arredonda; a cauda é foliforme; a nádega é quase reta, prolongando-se sem 
quebra pelo bordo caudal da pata traseira; o bordo cranial desta é reto e subparalelo relativamente ao anterior; 
a pata dianteira é semelhante; a linha ventral é convexa e o bordo traqueal côncavo. 
 Sobre QB56-01 foi gravado por incisão múltipla e picotagem seguida de abrasão (utilizadas estas 
últimas exclusivamente na delimitação da cabeça) um auroque orientado para a direita (QB56-03); apresenta 
cabeça troncocónica com linha fronto-nasal côncava, focinho e bordo ventral retos; no interior observa-se a 
delimitação interna do focinho e dois traços correspondentes à boca e narina ou às duas narinas vistas 
segundo uma perspetiva biangular reta; os dois cornos, separados por uma nuca convexa, são representados 
segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o da esquerda curvo e o da direita em forma de S; a cérvico-
dorsal é algo côncava, tornando-se convexa a partir do arranque da garupa; a cauda, deitada sobre a anca (e 
abaixo do ventre de QB56-01, com ela se confundindo) apresenta a usual raiz subtriangular; a nádega é 
arredondada; a pata traseira é definida por dois traços curvos paralelos entre si; a linha ventral apresenta 
ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira corresponde a um triângulo; o bordo traqueal é côncavo e o 
peito convexo; um traço inciso em frente da pata poderá esboçar o membro anterior remanescente. 
Relativamente à relação que esta figura estabelece com as previamente descritas, será de valorizar dois 
aspectos: após a gravação da nuca de QB56-03 sobre a linha fronto-nasal de QB56-01, esta última foi 
abradida, como que a “camuflar a ordem das sobreposições; a forma peculiar da pata dianteira de QB56-03 
pode dever-se à intenção de não estabelecer uma ligação por sobreposição desta figura com QB56-02. 
 As restantes figurações animais encontram-se no sector esquerdo. A mais impressiva corresponde a 
um auroque orientado para a direita (QB56-04); cabeça, cornos, cérvico-dorsal e cauda foram definidos por 
incisão simples e múltipla; bordo traqueal, peito, patas, linha ventral e vassoura foram-no também por 
picotagem; a cabeça apresenta forma troncocónica com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos; no 
interior reconhece-se a delimitação interna do focinho; os cornos, curvos e ligeiramente infletidos nas pontas, 
representaram-se segundo uma perspetiva biangular reta; a cérvico-dorsal apresenta cernelha e garupa ténues; 
o troço da cauda é linear, terminando em vassoura; a nádega é quase reta; a pata traseira, embora não 
chegando a fechar, apresenta forma triangular; a linha ventral apresenta zona inguinal acentuada, ventre 
convexo e cilheira algo côncava; a pata dianteira é definida por dois traços curvos subparalelos entre si; o 
peito é convexo. 
 Acima desta figura reconhece-se um macho de cabra montês definido por incisão simples e dupla, 
orientado para a esquerda (QB56-05); a cabeça é genericamente triangular; a linha fronto-nasal mostra clara 
demarcação entre a fronte e o chanfro; o focinho é arredondado, a ganacha convexa e o queixo reto; apenas 
um corno foi representado, sendo longo e apresentando ténue configuração em S; atrás localiza-se a orelha 
que se caracteriza pela forma oblonga; a cérvico-dorsal apresenta distinção entre o pescoço, dorso 
(excessivamente longo) e garupa; a zona da cauda/ nádega não foi gravada; a pata traseira é definida por dois 
bordos retos atirados para a frente; a linha ventral é longa e convexa; a pata dianteira é definida por dois 
bordos curvos paralelos entre si; um terceiro traço curvo, que se desenvolve a partir do bordo traqueal poderá 
corresponder ao segundo membro torácico; nesse caso estaríamos perante a representação do par de membros 
anteriores segundo uma perspetiva uniangular; o bordo traqueal é reto e o peito convexo. 
 A derradeira figura animal identificada na rocha localiza-se junto do canto inferior esquerdo e 
corresponde a um quadrúpede inciso, definido por contorno simples e orientado para a esquerda (QB56-06); 
resume-se à zona anterior e é bastante esquemático; apresenta cabeça subtrapezoidal com linha fronto-nasal 
algo convexa, focinho e bordo ventral retos; uma curta nuca separa a cabeça da cérvico-dorsal reta; o bordo 
traqueal é profundamente côncavo. 
 Relativamente ao reportório não figurativo, associam-se a QB56-01 e QB56-03 uma unidade gráfica 
da chave IIb e uma da XIa. A QB56-02 uma unidade gráfica da chave VIIa, seis da XIa, uma da XIb e duas 
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da XIIIb. A QB56-03 associam-se duas da VIIa, duas da IXb, uma da IXbb e sete da XIa. Todas as unidades 
gráficas deste sector foram incisas. 

Já no sector da esquerda, associam-se a QB56-04 uma unidade gráfica da chave VIII, três da XIa 
(uma delas picotada), uma da XIc e uma da XIIIa. A QB56-05 associam-se uma da chave VIIa, uma da VIII, 
uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXb, duas da IXba, três da XIa, duas da XIb e uma da XIc, todas incisas. 
Para a direita de QB56-05 observa-se duas da XIa, enquanto para a esquerda se distinguem uma da VIIa, 
quatro da XIa, uma da XIb e uma da XIc; foram todas incisas com exceção de uma da chave XIa. Para cima 
de QB56-05 destaca-se uma unidade gráfica picotada da chave XIIIa; a ela associam-se diretamente uma série 
de outras incisas: uma da chave VIIa, duas da IXaa, uma da IXbb, duas da XIa e uma da XId. Para a direita 
observa-se outro conjunto de incisões não figurativas; distinguem-se uma da IXba, uma da IXbb, uma da X, 
quatro da XIa, duas da XIb e uma da XIc. Para a esquerda da unidade picotada observa-se um último conjunto 
de unidades gráficas não figurativas constituído pelos seguintes elementos: duas da IXa, quatro da XIa, uma 
da XIb e duas da XId. 
 

Rocha 60 (Fig. 25b): Foi dada a conhecer em 2011 (Reis, 2011, 104), tendo o seu decalque sido 
publicado em 2012 (Santos, 2012, 51). Localiza-se para su-sudoeste da anterior, na encosta definida a sul pela 
ribeira da Quinta da Barca, e a norte pela linha de água que bordeja por sul a encosta onde se localiza a rocha 
anterior; tal como no caso precedente, localiza-se a elevada altitude (380 m); trata-se de um painel vertical, de 
configuração subtrapezoidal, orientado para és-sudeste, de cor castanha; a superfície é regular, apresentando 
uma textura porosa. 
 No painel a única figura zoomórfica corresponde à representação parcial de um quadrúpede ora 
picotado, ora inciso (QB60-01); picotada é uma pata definida por dois bordos curvos divergentes e o arranque 
de um ventre convexo; se o traço inciso que se prolonga a partir daí e um outro, também inciso, situado mais 
acima pertencer a este animal, o quadrúpede orienta-se para a direita; se, pelo contrário, nenhum destes traços 
pertencer ao animal, existem fortes probabilidades do quadrúpede estar orientado para a esquerda. 
 O resto do repertório gráfico é não figurativo; o topo da composição é encimado por uma unidade 
gráfica da chave IXa; as restantes unidades distribuem-se entre aquela e QB60-1, sendo todas incisas; é 
possível discriminar as seguintes: uma da chave IIIc, duas da IXa, duas da IXbb, uma da X, dezasseis da XIa, 
três da XIb, duas da XIc, uma da XIIIa e uma da XIIIb; refira-se ainda a existência de alguns picotados 
isolados. 
 
1.3: Penascosa 

Rocha 1 (Fig. 27a): Foi pela primeira vez referida em 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 367), tendo o 
seu decalque sido publicado em 2006 (Baptista, Santos & Correia, 2006, 181). Localiza-se a cerca de 27 m 
para su-sudeste da casa do vigilante, no sopé da vertente da Penascosa, a 132 m de altitude; trata-se de uma 
rocha de configuração subtrapezoidal, dividida em vários painéis subverticais orientados para oés-noroeste; 
apresenta a superfície muito alterada pelos agentes meteóricos; a cor é castanha; três dos quatro animais 
gravados atravessam os painéis em que a rocha se divide, evidência clara da grande antiguidade destas 
figurações. 
 Em cima, ocupando os dois painéis da esquerda, observa-se os vestígios de um possível auroque 
picotado orientado para a direita (Pn01-01); dele observa-se a cauda em arco de círculo, o bordo caudal do 
membro posterior em que se reconhece o jarrete, a linha ventral convexa, e parte da cérvico-dorsal onde é 
evidente a cernelha pronunciada, característica que está por trás do nosso diagnóstico da espécie. 
 Ocupando os dois painéis da direita observam-se os vestígios picotados do que poderia ser um 
quadrúpede orientado para a esquerda (Pn01-02); apresenta pescoço levantado e estreito e linha ventral 
convexa; a ser correta a nossa leitura, a cabeça do quadrúpede encontrar-se-ia no interior do auroque referido 
anteriormente. 
 Abaixo observa-se vestígios picotados de um outro quadrúpede orientado para a esquerda (Pn01-
03); apresenta linha ventral reta, pata dianteira possante e definida por bordo caudal reto e cranial curvo, peito 
convexo, bordo traqueal côncavo e bordo ventral da cabeça tenuemente convexo; em particular as últimas 
caraterísticas referidas impelem-nos a pensar nesta figura como um auroque. 
 No canto superior direito observa-se ainda o prótomo de um quadrúpede (cavalo?) picotado e 
orientado para a direita (Pn01-04); apresenta cabeça de configuração subtriangular com linha fronto-nasal e 
bordo ventral retos e focinho arredondado. 
 Para além destas figuras, observa-se ainda vários traços picotados que poderão corresponder a 
unidades gráficas não figurativas; a ser assim, podemos identificar seis da chave XIa (duas associadas a 
Pn01-01, duas a Pn01-02 e duas a Pn01-04) e uma da XIb (associada a Pn01-01); contudo, o estado de 
conservação do painel não nos permite ser assertivos nesta questão. 



	 63 

 
Fig. 27: Rochas 1 (A) e 2 (B) da Penascosa. A: decalque efetuado por Fernando Barbosa, com o apoio de 
Manuel Almeida, João Félix e Marcos García; B: decalque efetuado por Mário Varela Gomes, apoiado por 
João Félix e Cristina Gaspar. 
 

Rocha 2 (Fig. 27b): Foi dada a conhecer em 1997, tendo o decalque sido publicado na ocasião 
(Baptista & Gomes, 1997, 328-329, 379). Localiza-se no sopé da vertente, a 134 m de altitude, imediatamente 
acima da rocha 3 e a cerca de 25 m para sul da rocha descrita previamente; corresponde a um painel 
subvertical orientado para noroeste, de cor castanha; apresenta forma subtrapezoidal e uma superfície bastante 
alterada. Nela reconhece-se uma série de gravuras picotadas e incisas, estas últimas não figurativas. Os 
animais são todos executados por picotagem. 
 A gravura mais antiga corresponde a um macho de cabra-montês orientado para a direita (Pn02-01); 
apresenta uma cabeça de configuração subtriangular com o focinho arredondado; sob o seu bordo ventral 
observa-se uma pequena pera; os cornos são vistos em perspetiva biangular reta, sendo o da direita em forma 
de lira e o da esquerda curvo; por trás do da direita surge a linha cérvico-dorsal – ligeiramente convexa – que 
se prolonga até à cauda; esta é conformada por dois bordos curvos paralelos mas com as pontas divergentes; 
as patas, abertas na extremidade distal, são definidas por dois bordos; a linha ventral apresenta ventre curvo e 
cilheira reta; o bordo traqueal é reto e o peito convexo. 
 Em seguida gravou-se outra cabra-montês (Pn02-02), cuja garupa se junta ao ventre da anterior; 
orienta-se também para a direita, dela restando apenas o dorso reto, a garupa convexa e a cauda, semelhante à 
da que descrevemos anteriormente. 
 Em seguida gravou-se um veado inclinado para baixo e orientado para a esquerda (Pen02-03); 
apresenta linha fronto-nasal reta; focinho e beiços retos, encontrando-se a boca aberta; da zona do queixo sai 
o bordo traqueal – de configuração reta – que se prolonga até uma zona de fratura; os dois últimos aspectos 
referidos permitem-nos inferir que o animal se encontra com a cabeça levantada, em posição de brama. Das 
armações observam-se os estoques representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua; do tronco das 
hastes apenas se observa o arranque; na cérvico-dorsal observa-se o garrote convexo, o dorso reto e a garupa 
arredondada; a nádega é arredondada e a cauda definida por traço curvo deitado sob aquela; da pata traseira 
observa-se o bordo cranial que é curvo; do que nos resta do ventre percebe-se que o animal dispunha de uma 
zona inguinal pronunciada. 
 O último animal a ser gravado corresponde a um cavalo ligeiramente inclinado para cima e orientado 
para a esquerda (Pn02-04); encontra-se parcialmente representado através de um picotado descontínuo; 
apresenta cabeça romba, crineira pronunciada, dorso côncavo e garupa algo reta, correspondendo esta última 
a “recuperação” do bordo caudal da pata dianteira de Pn02-01. 
 Relativamente ao repertório não figurativo, encontramos associadas a Pn02-01 as seguintes unidades 
gráficas: uma da chave VIIa, quatro da XIa, uma da XIc e uma da XIIc (picotada). A Pn02-01 e Pn02-03 
associam-se nove da XIa (uma delas picotada), uma da XIb e uma da XIc. A Pn02-01 e Pn02-04 associa-se 
uma da chave XIc. A Pn02-02 e Pn02-03 associa-se uma da chave XIb picotada. A Pn02-03 associam-se 
duas da chave IIb picotadas, quatro da chave XIa (duas delas picotadas), duas da chave XIb (uma delas 
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picotada), duas da chave XIc, uma da chave XId e uma da chave XIIc picotada. A Pn02-04 associa-se uma 
unidade gráfica incisa da chave XId. Para cima de Pn02-01 observam-se duas unidades gráficas da chave 
XIa. Para baixo da mandíbula de Pn02-03 observa-se uma unidade gráfica da chave XIa. As restantes 
unidades são todas incisas e concentram-se no sector direito do painel; são passíveis de isolamento as 
seguintes: uma da chave VIIa, duas da IXa, uma da IXab, dez da XIa, três da XIb e cinco da XIc. Refira-se 
por fim a existência de múltiplos impactos isolados, sobretudo na zona onde se encontram as figuras 
zoomórficas. 
 

Rocha 3 (Fig. 28): Foi dada a conhecer em 1995 (Rebanda, 1995a, 10; 1995b, 14), tendo sido o seu 
decalque publicado em 1997 na mesma ocasião em que é descrita de forma aprofundada (Baptista & Gomes, 
1997, 329-336, 380-381). Localiza-se imediatamente abaixo da rocha 2, a uma altitude de 132 m; distinguem-
se três painéis, todos verticais e orientados para oés-noroeste; apresentam cor castanha sendo as sua 
superfícies regulares e algo porosas; uma série de lascamentos parecem por um lado ter condicionado 
pontualmente a composição e, por outro, serem responsáveis pela dificuldade de leitura em alguns sectores; 
refira-se também que o painel esquerdo se encontra bastante mais erodido que os seus congénere da direita; 
aquele apresenta forma subtriangular, nele se identificando apenas uma unidade gráfica da chave XId e 
diversos picotados dispersos pelo painel. A maior concentração de gravuras, essencialmente picotadas, dá-se 
nos painéis da direita, que apresentam forma subtrapezoidal. Por eles se espraia um dos dispositivos gráficos 
mais icónicos do Vale do Côa. 

O estudo das sobreposições revela a existência de várias fases que, contudo, não se distanciarão 
muito no tempo. 
 Assim, na base da estratigrafia encontramos no painel da direita um conjunto de três machos de 
cabra-montês orientados para a direita e dispostos em “coluna” (Pn03-01; Pn03-02; Pn03-03); relativamente 
às armações, Pn03-01 e Pn03-03 apresentam duas dispostas em perfil biangular oblíquo, enquanto Pn03-02 
apenas apresenta uma disposta em perfil absoluto; as cabeças são subtriangulares (Pn03-01 e Pn03-02) ou 
oblongas (Pn03-03); os corpos são definidos por cérvico-dorsais retas com garupas convexas, e linhas 
ventrais profundamente convexas; apenas dispõem de uma pata por par, sendo as extremidades distais 
deixadas em aberto; as caudas correspondem a dois traços curvos paralelos entre si e com as pontas 
divergentes. Pn03-03 parece dispor de olho. O macho de cabra-montês da base do painel da esquerda (Pn03-
04) – reduzido praticamente a um prótomo e também orientado para a direita – pelas suas semelhanças 
morfológicas com os do painel da direita (designadamente com Pn03-02) deverá pertencer à mesma fase. 
Pelo menos Pn03-01 e Pn03-04 apresentam evidências incisas de um esboço prévio à picotagem. 
 Em seguida foram também gravados em coluna um macho de cabra-montês orientado para a direita e 
com a cabeça virada para a frente (Pn03-05), a representação parcial de um cavalo com o corpo orientado 
para a esquerda e com a cabeça virada para trás (Pn03-06) e a representação parcial de um outro macho de 
cabra-montês orientado para a direita (Pn03-07). 
 Pn03-05 apresenta um corpo semelhante ao dos descritos até aqui; a cabeça é sugerida pelos dois 
cornos curvos dispostos segundo uma perspetiva biangular reta e pela gravação dos olhos sob aqueles. 
 Pn03-06 é definido por um único traço contínuo; a nádega (ou cauda) é algo encurvada, 
prolongando-se em curva pela cérvico-dorsal e bordo traqueal; este termina no arranque da ganacha que se 
destaca pela convexidade; o queixo é ligeiramente côncavo; o focinho é arredondado e algo descaído (em 
bico de pato); a linha fronto-nasal é convexa; a crineira perfaz um degrau e prolonga-se pelo bordo cervical 
de forma convexa. 
 Pn03-07 está reduzido ao dorso, bordo cranial da pata dianteira, peito, pescoço e cabeça; esta é de 
forma oblonga e algo inclinada para baixo; os dois cornos são curvos, dispondo-se segundo um perfil 
biangular oblíquo; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo. 

Em seguida foi gravado um auroque orientado para a esquerda (Pn03-08), correspondendo a sua 
cauda à nádega de Pn03-06; a cérvico-dorsal é praticamente direita, apenas se evidenciando subtilmente a 
cernelha; a nádega é também praticamente reta; a pata dianteira apresenta configuração triangular, sendo o 
bordo cranial inciso; no caso da traseira, os bordos são curvos e terminados por um esboço de casco oblongo; 
a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a cabeça é sub-retangular, tendo o focinho 
desaparecido devido a fratura do suporte; os dois cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo; algumas 
incisões denotam a existência de um esboço prévio. 

Em seguida foi gravada uma cérvico-dorsal sinuosa rematada por fronte reta que com ela perfaz um 
ângulo reto; a fronte termina no ventre do auroque descrito anteriormente; deste modo, a associação do que 
foi gravado ex nihilo com parte do ventre, zona inguinal e bordo cranial da pata traseira do auroque anterior, 
configura um quadrúpede orientado para a esquerda (Pn03-09) em clara posição de afrontamento 
relativamente ao capríneo Pn03-07; um arco de círculo que se desenvolve no topo da cabeça pode 
corresponder a um corno encurvado para a frente. 
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Fig. 28: Rocha 3 da Penascosa (decalque de António Martinho Baptista, Fernando Barbosa e Mário Varela 
Gomes, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João Félix e Cristina Gaspar). 
 

O conjunto formado por Pn03-06, Pn03-07, Pn03-08 e Pn03-09 corresponde a uma clara associação 
e a uma evidência da curta duração que está por trás da composição da rocha 3. Assim, o cavalo Pn03-06 
apresenta um corpo curto para que o auroque Pn03-08 nele se encaixasse; por outro lado, a posição contraída 
da cabeça do capríneo Pn03-07 dever-se-á à necessidade de espaço para a gravação do quadrúpede Pn03-09. 
Sobre este conjunto e o capríneo Pn03-03 foi gravado um auroque orientado para a direita (Pn03-10); 
apresenta um corpo semelhante ao já descrito; a cabeça é de forma troncocónica, nela se observando o olho e 
os dois traços correspondentes à narina e à boca ou às duas narinas dispostas segundo uma perspetiva 
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biangular reta; a nuca é bem demarcada, saindo do seu topo os dois cornos curvos dispostos segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua; este animal foi alvo de abrasão após ter sido picotado. 

A última fase correspondeu à gravação de três auroques orientados para a esquerda e também 
dispostos em coluna (Pn03-11, Pn03-12, Pn03-13); apresentando corpos semelhantes, cada um deles 
individualiza-se pelas cabeças. Assim, o que se situa em plano superior (Pn03-11) tem uma cabeça virada 
para trás; esta apresenta configuração troncocónica com a ganacha algo modelada; no interior observa-se o 
traço da narina; os cornos são em lira, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular reta; este animal foi 
originalmente interpretado como tendo duas cabeças devido essencialmente à cérvico-dorsal que se parece 
prolongar até ao limite do painel e à existência de uma unidade gráfica não figurativa da chave XIa que, 
embora separada do peito do animal foi interpretada como peito de uma segunda cabeça; contudo, pensamos 
que a interpretação pode ser outra e a ela voltaremos mais à frente.  

O auroque do meio (Pn03-12) apresenta uma configuração da cabeça semelhante, com demarcação 
interna do focinho e do traço da boca; os cornos estão muito destruídos, percebendo-se, no entanto, que se 
disporiam segundo uma perspetiva biangular oblíqua; por trás do da esquerda observa-se o traço 
correspondente à orelha; refira-se também que o membro posterior deste animal apresenta a extremidade 
distal fechada em ângulo.  

O auroque de baixo (Pn03-13) apresenta cabeça troncocónica com dupla demarcação interna do 
focinho; no interior observa-se ainda os traços da boca e narina ou das duas narinas dispostas segundo uma 
perspetiva biangular reta; os cornos (o da direita curvo e o da esquerda em S) dispõem-se segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua, encontrando-se ligados pela nuca convexa; atrás do da esquerda observa-se a 
orelha. Refira-se que este animal, como os dois anteriores, foram todos alvo de abrasão. 

Voltemos a Pn03-11; como referimos, este animal foi interpretado como tendo duas cabeças; 
contudo, o traço da cérvico-dorsal para a esquerda do pescoço da cabeça voltada para trás é diferente dos que 
conformam o resto do animal; e o arco de círculo interpretado como peito da primeira cabeça, para além de 
ser também distinto do ponto de vista da técnica, encontra-se deslocado; por outro lado, mais abaixo observa-
se o bordo cranial curvo de uma pata traseira, uma linha ventral com ventre convexo e cilhadouro reto, uma 
pata dianteira definida por dois bordos retos, e arranque de peito convexo de um animal picotado orientado 
para a direita (Pn03-14); ora, nós interpretamos o traço lido previamente como bordo cervical da cabeça 
virada para a frente de Pn03-11 como o de Pn03-14, que entretanto terá sido sobreposto pelo anteriormente 
referido. 

No painel da direita observa-se ainda traços picotados que podem corresponder a representações 
parciais de outros quadrúpedes. Assim, em cima, sobre Pn03-01, Pn03-02 e Pn03-11, reconhece-se uma linha 
ventral com ventre convexo e cilhadouro reto, pata dianteira de forma triangular e bordo traqueal reto de um 
quadrúpede orientado para a direita e ligeiramente inclinado (Pn03-15). Em baixo, sobrepondo a pata 
dianteira de Pn03-07, observa-se o que poderá corresponder à representação parcial de um equídeo orientado 
para a esquerda e ligeiramente inclinado para baixo (Pn03-16); foi gravado com um picotado distinto e 
parece-nos substancialmente mais esquemático; a cérvico-dorsal é pouco sinuosa se bem que se distingue 
ainda bordo cervical, dorso e garupa; a nádega é ligeiramente convexa e o bordo caudal da pata traseira 
também; a cauda é linear e atirada para trás; o bordo cranial da pata dianteira corresponde ao prolongamento 
do pescoço, perfazendo ambos um traço côncavo. 

Para além dos animais referidos até agora, observa-se no painel da esquerda dois quadrúpedes mais, 
orientados para a direita e conseguidos por picotagem; um deles (Pn03-17) apresenta cabeça retangular, uma 
orelha e um corno em gancho atirado para a frente; o pescoço é bem demarcado; a cérvico-dorsal é reta, assim 
como a nádega; a pata traseira é de forma triangular; a linha ventral apresenta ventre e cilheira retos, 
separados por inflexão do traço; o bordo traqueal é algo convexo; algumas incisões junto ao ventre parecem 
indiciar a existência de um esboço prévio. 

O outro quadrúpede corresponde a um capríneo orientado para a direita e ligeiramente inclinado para 
cima (Pn03-18); apresenta cérvico-dorsal tendencialmente reta, com ligeira saliência na zona do garrote e 
garupa/ anca arredondada; a pata traseira é definida por forma triangular (coxa) prolongada por traço reto 
(perna); os bordos ventrais do pescoço e do tronco são convexos; a cabeça parece ser em parte configurada 
pela microtopografia da rocha, encontrando-se virada para trás; a ser correta a nossa leitura, apenas o bordo 
ventral da cabeça – de forma convexa – foi gravada; a linha fronto-nasal (bastante modelada) e o corno curvo 
e atirado para trás – são formas naturais da rocha. 

O garrote e a extremidade proximal da pata traseira do animal anterior marcam os pontos a partir de 
onde se desenvolve uma forma oblonga orientada para a direita e ligeiramente inclinada para cima que poderá 
corresponder a um prótomo picotado de um quadrúpede indeterminado (Pen03-19). 

Passemos agora ao reportório não figurativo. Exclusivamente associados a Pn03-01 encontramos 
uma unidade gráfica da chave VIIa, duas da XIa (uma delas picotada) e duas da XIb. A Pn03-01, Pn03-11 e 
Pn03-14 associam-se uma da IXa, sete da XIa (duas delas picotadas), uma da XIb e duas da XIc. Associadas 
a Pn03-11 e Pn03-14 encontram-se seis da XIa e uma da XIb. A Pn03-02, Pn03-11 e Pn03-14 associam-se 
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uma da IXaa e três da XIa. A Pn03-02, Pn03-11, Pn03-12 e Pn03-14 associa-se uma da IIIc. A Pn03-02, 
Pn03-12 e Pn03-14 associam-se uma da IXa, seis da XIa, duas da XIb e uma da XIc. Exclusivamente a 
Pn03-14 associam-se quatro unidades gráficas da chave XIa, sendo uma delas picotada (o presumível peito da 
segunda cabeça de Pn03-11). A Pn03-02 e Pn03-12 associa-se uma da XIc. Exclusivamente a Pn03-12 
associa-se uma da chave XIa. A Pn03-02, Pn03-05 e Pn03-12 associa-se uma da XIa. A Pn03-02 e Pn03-05 
associam-se quatro da XIa (uma delas picotada) e três da XIb. Exclusivamente associada a Pn03-02 está uma 
unidade gráfica da chave XIa. Exclusivamente associadas a Pn03-05 encontram-se uma unidade gráfica da 
chave IIb e uma da XIa. A Pn03-05 e Pn03-13 associam-se duas da XIc. A Pn03-03, Pn03-05 e Pn03-13 
associa-se uma da XIa. Entre Pn03-03 e Pn03-05 observa-se uma da XIa. A Pn03-03 e Pn03-10 associam-se 
uma da IXa, uma da IXab, uma da IXbb, uma da X e três da XIa. A Pn03-03, Pn03-10 e Pn03-13 associam-
se duas da IXbb, cinco da XIa (uma delas picotada), quatro da XIb duas da XIc. A Pn03-03 e Pn03-10 
associam-se uma da chave X e outra da XIa. Exclusivamente a Pn03-03 associa-se uma da IXaa. A Pn03-10 
e Pn03-13 associam-se uma unidade da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Exclusivamente a Pn03-13 associam-
se uma da IXa e quatro da XIa. A Pn03-06 e Pn03-10 associam-se uma da IXbb, sete da XIa e duas da XIb. 
A Pn03-08 e Pn03-10 associam-se três da XIa. Exclusivamente a Pn03-10 associam-se uma da VIIa, duas da 
IIIc, quatro da IXa, uma da IXb, seis da XIa e seis da XIb. A Pn03-08 e Pn03-10 associa-se uma unidade da 
chave IIb, picotada. A Pn03-07 e Pn03-08 associam-se três da XIa (uma delas parcialmente picotada). A 
Pn03-08 e Pn03-09 associam-se outras três da XIa. Exclusivamente a Pn-03-08 associam-se duas da XIa 
(uma delas picotada). A Pn03-09 associa-se uma da chave IXa. A Pn03-16 associam-se cinco da XIa (uma 
delas picotada), uma da XIc e uma da XIIa, esta última picotada. 

No painel da esquerda associam-se a Pn03-04 uma unidade gráfica da chave IXb e uma da XIa 
(picotada). A Pn03-17 associam-se quatro unidades da XIa e uma da XIb. A Pn03-18 associam-se duas da 
XIa e uma da XIb. Entre Pn03-04 e Pn03-17 identificam-se ainda duas da XIIc picotadas. 

As restantes unidades gráficas não figurativas encontram-se para a direita dos animais do painel 
direito. Identificam-se as seguintes unidades gráficas: uma da chave IIIc, três da VIIa, quatro da IXa, cinco da 
IXaa, quatro da IXb, uma da IXba, três da IXbb, uma da X, trinta e seis da XIa, dezoito da XIb, nove da XIc, 
uma da XIIc (picotada) e duas da XIIIb (uma delas picotada). Refira-se ainda a existência de uma série de 
picotados soltos, particularmente sobre os animais. 
 

Rocha 4 (Fig. 29): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 336-339, 382-385). Localiza-se a cerca de 30 m para su-sudoeste da 
anterior, a uma altitude de 123 m. Distinguem-se dois espaços parietais, identificados na publicação original 
como painéis A e B. O primeiro corresponde a uma superfície de configuração subtrapezoidal de cor 
castanho-acinzentada; uma anfractuosidade diagonal da rocha divide-a em dois painéis com inclinações 
diferentes: um superior subvertical e um inferior vertical, orientando-se ambos para oés-noroeste; a superfície 
inferior é regular e lisa, enquanto a superior – mais sujeita aos agentes meteóricos – se encontra muito mais 
erodida. 
 É na superfície superior que se encontram os motivos mais antigos, exclusivamente picotados. O que 
se encontra na base da estratigrafia corresponde a um quadrúpede (auroque ou cavalo, a avaliar pela cauda) 
orientado à direita e inclinado para cima (Pn04-01); dele observa-se: uma pata por par, ambas abertas na 
extremidade distal; a linha ventral convexa; parte do dorso; o que pode corresponder a parte do bordo 
traqueal; uma cauda longa e atirada para trás. 
 Em seguida foi gravado um cavalo orientado para a esquerda e inclinado para baixo (Pn04-02); o 
corpo é semelhante ao anterior; na zona do dorso parece existir uma descontinuidade; a cauda não se 
identifica; da cabeça observa-se a ganacha pronunciada, o queixo convexo e o arranque de um focinho 
arredondado. 
 Após o cavalo, foi gravado um quadrúpede orientado para a direita (Pn04-03), do qual restam as 
patas (uma por par e abertas na extremidade distal), a linha ventral semielíptica e a cérvico-dorsal sinuosa 
onde se aprecia um garrote bem evidenciado. 
 Em seguida foi gravado um capríneo orientado para a direita (Pn04-04), cuja linha fronto-nasal 
corresponde a reaproveitamento do bordo cranial da pata traseira de Pn04-02; a cabeça é de forma 
subtriangular; possui um corno em S(?) definido pelos dois bordos; a cérvico-dorsal é reta, com garupa 
arredondada; a linha ventral é semielíptica; as patas são apenas uma por par e abertas nas extremidades 
distais; a cauda corresponde a dois traços retos paralelos entre si, dispostos na diagonal. 
 Segue-se a representação de um macho de cabra-montês orientado para a esquerda (Pn04-05); 
apresenta uma cabeça onde se distingue claramente a fronte do chanfro, e o queixo da ganacha, observando-se 
a boca no interior; o focinho é convexo; apenas um longo corno em S foi gravado; atrás deste situa-se a orelha 
de onde arranca a cérvico-dorsal convexa; a cauda é definida por dois traços retos paralelos entre si e 
apontados para cima; as patas são semelhantes às que temos vindo a descrever; na linha ventral, de 
configuração convexa, identifica-se a bainha. 
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Fig. 29: Rocha 4 da Penascosa (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e 
Cristina Gaspar; a relação entre painéis é aproximada). 
 
 As restantes figurações localizam-se já no painel vertical e são, pelo menos, posteriores a Pn04-03; 
correspondem a equídeos orientados para a direita; são figuras de menores dimensões e encontram-se total ou 
parcialmente abradidas. 
 O equino da base (Pn04-06) apresenta uma cabeça bem modelada com narina e olho no interior; as 
duas orelhas dispõem-se em perspetiva biangular reta; atrás de uma delas sai a crineira que apresenta 
demarcação interna; a cérvico-dorsal é marcadamente em S; a pata dianteira é definida por dois bordos 
paralelos sem ligação na extremidade distal; a linha ventral é profundamente convexa e os quartos traseiros 
encontram-se ausentes (ou porque o suporte se fraturou ou porque nunca se gravaram). 
 O segundo equídeo (Pn04-07) localiza-se acima deste, sobrepondo-o em parte; tem três cabeças e 
dois pares de patas dianteiras; as cabeças não apresentam qualquer detalhe; tal como no caso anterior, não se 
observa os quartos traseiros. A existência de três cabeças e a posição do cavalo relativamente ao descrito 
anteriormente sugere-nos a ideia de estarmos perante uma cena de acasalamento; neste caso, o equídeo da 
base corresponderia a uma égua e as três cabeças corresponderiam à desmontagem gráfica do movimento de 
descida da cabeça do macho até morder a crineira da fêmea. 
 O último equídeo (Pn04-08), também sem quartos traseiros, localiza-se acima; com características 
semelhantes aos anteriores ao nível do corpo, destaca-se pela sua cabeça alongada e pontiaguda. 
 Ao nível do repertório não figurativo devemos destacar entre vários impactos isolados uma série de 
unidades gráficas picotadas; entre o dorso de Pn04-04 e Pn04-05 observa-se uma unidade gráfica da chave 
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IXa; a cruzar o bordo caudal da pata dianteira de Pn04-02 observa-se uma da XIa; entre os bordos caudais das 
patas dianteiras de Pn04-03 e Pn04-04 identifica-se uma da XIa; a cruzar o bordo cranial da pata da esquerda 
de Pn04-07 identifica-se outra da XIa; no interior de Pn04-06 observa-se uma da chave XIIc picotada; abaixo 
desta figura reconhece-se uma da XIa; merece ainda consideração uma covinha localizada entre Pn04-03, 
Pn04-07 e Pn04-08; esta covinha poderá com muitas reservas configurar o olho de um prótomo de cavalo 
orientado para a esquerda e inclinado para cima, conformado pela cérvico-dorsal de Pn04-07 (que passa a 
crineira), bordo caudal da pata traseira de Pn04-03 (que passa a linha fronto-nasal) e bordo traqueal de Pn04-
08 (que passa a bordo ventral da cabeça). 
 O outro painel (publicado como 4b) encontra-se num plano mais recuado (no sentido da vertente), 
correspondendo a uma superfície subtrapezoidal de cor castanho-acinzentada, orientada também para oés-
noroeste; a superfície é irregular e algo porosa; encontra-se extremamente lascada. 
 No canto superior esquerdo encontra-se o que poderá corresponder à representação parcial de um 
quadrúpede picotado, inclinado para cima e orientado para a direita (Pn04-09); apresenta peito convexo; pata 
dianteira conformada por dois traços retos paralelos entre si e cilhadouro reto (é esta característica que 
condiciona a nossa interpretação relativa à orientação do animal. Para a direita, uma unidade gráfica picotada 
da chave XIa poderá corresponder à cérvico-dorsal de um animal. Abaixo reconhece-se um primeiro conjunto 
de unidades gráficas incisas; identificam-se uma da chave IXa, uma da XIa, três da XIb e uma da XIIIb. 
 Para a direita encontra-se outro grupo de unidades gráficas não figurativas; este é encimado por uma 
unidade picotada da chave XIIIb e limitado inferiormente por uma, também picotada, da chave XIIc; ao 
centro encontram-se as seguintes unidades, todas incisas: uma da chave Ib, uma da IXb, uma da X, duas da 
XIa e duas da XIb. Para a esquerda observa-se pelo menos três impactos isolados. 
 

Rocha 5 (Fig. 30): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 340-347, 386-391). Localiza-se a cerca de 14 m para sul da anterior a uma 
cota de 120 m de altitude; corresponde a um imenso paredão de configuração sub-retangular cujas fraturas o 
dividiram em distintos painéis; estes apresentam superfícies algo irregulares (em particular o do canto inferior 
direito do sector da esquerda) e lisas; orientam-se para oés-noroeste, sendo de cor castanho-acinzentada; todo 
o espaço parietal se apresenta muito lascado e erodido. Uma zona de vazio separa dois grupos de painéis; 
dado este facto, e para efeitos de descrição, dividimos a rocha em dois sectores; a organização espacial das 
figuras nos painéis permite-nos pensar que já no Pleistoceno cada um daqueles foi tratado como um painel 
autónomo. 
 No sector esquerdo encontram-se três painéis verticais; o maior situa-se em cima, sendo nele que se 
encontra o maior número de figurações, a par de uma grande diversidade de dimensões. O painel, embora 
aparentemente confuso, corresponde a um dos melhores exemplos de organização com base nas associações. 
O estudo das sobreposições permite-nos perceber a sequência de gravação do painel. 
 Assim, o primeiro animal a ser gravado corresponde a uma cerva picotada, disposta subverticalmente 
e orientada para a esquerda (Pn05-30); está reduzida à linha fronto-nasal reta, às duas orelhas lineares 
dispostas em perfil biangular reto e à cérvico-dorsal algo côncava; no interior parece observar-se o olho. 

Em seguida foi picotado um veado orientado para a direita e ligeiramente inclinado para cima 
(Pn05-01); apresenta cabeça subtriangular, sobre a qual se encontra um estoque e uma haste atirada para trás; 
nesta poder-se-á eventualmente identificar a ponta intermédia; o focinho encontra-se aberto, podendo um 
traço em frente corresponder à língua do animal; as linhas cérvico-dorsal e ventral são algo convexas; o bordo 
traqueal é reto; a cauda apresenta-se, como é usual, em “gomo de laranja”, sendo em parte recoberta por 
cavalo feito em seguida; apenas se gravou uma pata por par, sendo ambas abertas nas extremidades distais. 
Em frente a esta figura encontra-se uma cerva picotada de pequenas dimensões (Pn05-02), orientada para a 
esquerda e inclinada ligeiramente para baixo, como que afrontando o macho; embora as dimensões das 
figuras sejam muito díspares, quer o estudo das sobreposições quer a posição dos animais leva-nos a pensar 
numa associação pensada; a cerva está reduzida aos seus traços essenciais; uma linha define uma das orelhas 
e a cérvico-dorsal; uma outra configura a orelha remanescente e a linha fronto-nasal; uma última configura os 
bordos ventrais da cabeça e pescoço; as orelhas estão dispostas em perfil biangular oblíquo, o dorso é 
côncavo assim como o bordo traqueal; a cabeça é de forma quase retangular e, como no caso do animal 
anterior, encontra-se em aberto na zona do focinho. 
 Seguidamente gravou-se uma outra associação de animais, ambos picotados: um auroque e um 
cavalo, ambos inclinados para baixo, com as cabeças praticamente tocando-se, e perfazendo grosso modo, no 
seu conjunto, um V. O auroque (Pn05-03) orienta-se para a direita, encontrando-se a sua cabeça praticamente 
destruída devido à fratura do suporte; a cérvico-dorsal é sinuosa e a cauda enrola-se sobre o flanco; as patas 
apresentam-se abertas nas extremidades, aparecendo na traseira a representação do jarrete; a linha ventral é 
convexa. Pn05-04 orienta-se para a esquerda; apresenta crineira em escada, ganacha arredondada, cérvico-
dorsal suave, a partir da qual se desenvolve a cauda; o bordo traqueal é convexo e as patas são semelhantes às 
dos animais que temos vindo a descrever; um casco arredondado parece esboçar-se na pata traseira.



	 70 

 
Rocha 5 da Penascosa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António Martinho Baptista).
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 Os dois animais que foram gravados em seguida devem conformar outra associação auroque/ cavalo, 
desta feita por sobreposição. Tratam-se das maiores figuras do painel. A primeira a ser gravada corresponde a 
um auroque picotado orientado para a direita (Pn05-05); apresenta uma cabeça troncocónica ligeiramente 
estrangulada no interface queixo/ ganacha; no seu interior observa-se o que poderá corresponder ao olho, e a 
delimitação interna do focinho; no topo está gravado um corno em curva e contracurva, atirado para a frente; 
atrás deste situa-se a orelha; daqui arranca uma cérvico-dorsal sinuosa que se prolonga pela cauda do animal; 
dele observa-se ainda o bordo traqueal e parte da nádega/ coxa traseira, tendo o resto desaparecido por fratura 
do suporte. O cavalo (Pn05-06), também picotado, orienta-se para a esquerda e ocupa praticamente todo o 
painel; da cabeça observa-se uma linha fronto-nasal ligeiramente côncava, ganacha convexa e queixo quase 
reto; a crineira está ligeiramente alteada e apresenta delimitação interna; da cérvico-dorsal observa-se alguns 
“fragmentos” que escaparam à erosão do painel, percebendo-se que a linha que a configuraria se prolongava 
por uma cauda atirada para trás; do animal observa-se ainda o bordo traqueal côncavo, o peito convexo, a pata 
dianteira e parte da linha ventral. 
 Sobreposta pela ganacha do cavalo encontra-se um prótomo muito estilizado de um cavalo orientado 
para a direita (Pn05-07), e no interior do pescoço um outro (Pn05-08), também orientado naquela direção, 
sendo ambos picotados e abradidos; o primeiro apresenta bordo traqueal ligeiramente côncavo e cabeça 
alongada, com a linha fronto nasal algo convexa na zona da fronte e reta na do chanfro; a ganacha é algo 
convexa e o queixo reto; a zona terminal do focinho desapareceu devido a fractura do suporte. Pn05-08 está 
reduzido à cabeça, apresentando esta as mesmas características da anterior; neste caso a terminação do 
focinho está presente, sendo esta reta. 

Acima do dorso do equídeo Pn05-06 encontram-se ainda duas cervas picotadas e abradidas: uma 
orientada para a direita, ligeiramente inclinada para cima (Pn05-09) e uma outra, que sobrepõe a anterior, 
orientada para a esquerda (Pen05-10). Pn05-09 apresenta pescoço longo e linha fronto-nasal reta; da nuca 
surge o que poderá corresponder a uma orelha linear; a linha cérvico-dorsal é reta e a ventral convexa; 
também convexa é a nádega; as patas são abertas nas extremidades distais, sendo a traseira configurada por 
dois bordos curvos paralelos entre si e a dianteira – atirada para a frente – por dois retos. Pen05-10 apresenta 
pescoço longo e esguio; a cabeça, de forma subtriangular apresenta linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho 
retos; no topo observa-se uma corno; a cérvico-dorsal é de tendência côncava, arredondando na zona da 
garupa; a linha ventral é semielíptica; a cauda é curta, correspondendo a prolongamento da cérvico-dorsal; as 
patas são apenas uma por par, apresentando forma triangular. 
 Uma série de outros traços picotados são perceptíveis no painel; contudo, o elevado grau de 
lascamento do painel não nos permite perceber se nos encontramos perante restos de animais ou de unidades 
gráficas não figurativas; relativamente às incisões, tal discernimento é mais objectivo; assim, associadas a 
Pn05-03 e Pn05-06 encontramos quatro unidades gráficas da chave XIa. Sob a pata traseira de Pn05-03 
encontramos uma da XIa e outra da XIc. A Pn05-07 associa-se uma da XIb. A Pn05-06 e Pn05-08 associam-
se uma da IIb e uma da XIa. A Pn05-05 e Pn05-06 associam-se duas da XIa. A Pn05-06 associam-se duas da 
VIIa, uma da IXa, uma da IXc, duas da X, cinco da XIa, duas da XIb, duas da XIc e duas da XId. Sob a 
mandíbula daquela figura identifica-se duas da IXb, quatro da XIa, seis da XIb e uma da XId; acima da 
crineira do animal identifica-se uma da chave X, cinco da XIa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XId. Para 
cima de Pn05-09 identifica-se uma da XIb. À direita de Pn05-10 observa-se duas da XIa. 
 O segundo painel deste sector encontra-se imediatamente abaixo à direita, correspondendo a uma 
superfície algo convexa; nele observa-se um peixe (Pn05-11) e um quadrúpede indeterminado (Pn05-12), 
ambos picotados, tendo o primeiro sido também regularizado por abrasão. O peixe orienta-se para a direita, 
encontrando-se ligeiramente inclinado para cima; a cabeça é triangular, observando-se no seu interior o olho, 
a boca e o opérculo; quer o dorso quer o ventre (ambos convexos) apresentam barbatanas: duas dorsais e uma 
ventral; refira-se também que o peixe foi gravado de forma a que a convexidade da rocha se identificasse com 
o volume do seu corpo. O quadrúpede orienta-se para a esquerda, dele faltando a dianteira devido a fratura do 
suporte; a avaliar pelo dorso e cauda poderá corresponder a um cervídeo; a linha cérvico-dorsal é reta, assim 
como a ventral; a pata traseira apresenta clara distinção entre a coxa e a perna. O repertório não figurativo 
deste painel é composto por diversas unidades gráficas incisas; associadas a Pn05-11 encontramos uma 
unidade gráfica da chave XIc. A Pn05-12 associam-se uma da IIIc, duas da IXa, uma da IXaa, uma da IXba, 
quatro da XIa, duas da XIb e uma da XIc; à direita da figura observa-se uma da XIa e duas da XIb; para baixo 
de Pn05-12 observa-se uma da XIa. 
 O painel remanescente situa-se no extremo inferior esquerdo; Aí só se reconhece um grupo de 
unidades gráficas não figurativas, gravadas por incisão; é possível a discriminação das seguintes: uma da 
chave IIb, uma da IIIc, uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXb, catorze da XIa, quatro da XIb, três da XIc e 
seis da XId. 
 No sector direito identificam-se outros três painéis; o que se encontra em cima à esquerda é o de 
maiores dimensões, sendo nele que se concentra a maioria de unidades gráficas; é também aqui que se 
encontra a maior diversidade no que diz respeito à dimensão das gravuras, situando-se as menores na base da 
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sequência estratigráfica. Assim, à esquerda em cima localiza-se um quadrúpede orientado para a direita 
(Pn05-13); dele observam-se as patas (uma por par, sendo ambas abertas na extremidade distal), linha ventral 
profundamente convexa e bordo traqueal longo e convexo; o resto do animal está perdido devido a fratura do 
suporte. 

Para a direita, junto do limite do painel observa-se parte do dorso, a orelha (definida por dois traços 
retos paralelos atirados para trás) e o arranque do corno de um auroque orientado para a direita (Pn05-14). 
Deste animal parece ainda observar-se o bordo caudal do membro anterior e o cilheira reta. 

Abaixo observa-se pequeno prótomo de equídeo orientado para a esquerda (Pn05-15); apresenta 
crineira quase reta e arranque do dorso direito; a cabeça é de forma sub-retangular com focinho arredondado e 
ganacha pronunciada; o bordo traqueal é algo convexo. 
 Sobrepondo-se à última figura referida, encontra-se a cabeça de um auroque picotado, orientado para 
a direita (Pn05-16); apresenta linha fronto-nasal ligeiramente convexa, focinho arredondado e bordo ventral 
onde se releva tenuemente a ganacha; no interior observa-se o olho; os cornos são curvos e dispostos segundo 
uma perspetiva biangular reta; atrás de um destes observa-se a orelha a partir da qual arranca a cérvico-dorsal 
sinuosa que se prolonga praticamente até ao limite oposto do painel; desta figura identifica-se ainda o bordo 
traqueal e o ventre, ambos retos, assim como bordo caudal da pata dianteira. 
 Sobre ela foi gravado um outro quadrúpede de grandes dimensões orientado para a direita (Pn05-
17); dele observa-se a cérvico-dorsal reta, a linha fronto-nasal ligeiramente convexa; no interior parece 
observar-se o olho. Do animal observa-se ainda o arranque do bordo caudal da pata anterior e o bordo ventral 
do tronco com ventre convexo e cilhadouro reto. 
 Em seguida gravou-se um auroque orientado para a esquerda (Pn05-18), do qual se observa um 
corno em S, os arranques da fronte e da ganacha, a cérvico-dorsal algo côncava, o bordo traqueal convexo, a 
cilheira reta e o arranque do bordo caudal da pata dianteira. 
 A unidade seguinte a ser gravada corresponde à maior figura do painel, tratando-se de um auroque 
orientado para a direita e inclinado para cima (Pn05-19); dele restam: a pata traseira (aberta na extremidade 
distal), o arranque do ventre convexo, a zona do codilho, a cauda recolhida, a cérvico-dorsal com garupa e 
dorso evidenciados; o bordo traqueal; um corno em gancho atirado para a frente. 
 Em seguida, e sobrepondo também Pn05-14 e Pn05-15, foi gravado um macho de cabra-montês 
orientado para a esquerda (Pn05-20); contrariamente às restantes figuras do painel que foram executadas por 
picotagem, esta foi conseguida por abrasão; apresenta cabeça subtriangular com linha fronto-nasal 
tenuemente convexa, focinho apontado e ganacha arredondada; a pera, que corresponde ao prolongamento do 
queixo, está atirada para trás; no interior da cabeça observa-se a boca e o olho; os cornos apresentar-se-iam 
em perspetiva biangular reta; o esquerdo apresenta forma em S; do direito apenas resta o arranque, 
interrompido que foi pela fratura do suporte; atrás do corno esquerdo localiza-se a orelha, a partir da qual 
arranca a cérvico-dorsal que é direita até à zona da garupa onde arredonda; a cauda é definida por três traços 
dispostos na horizontal, sendo os das extremidades curvos; as patas (apenas uma por par) encontram-se 
abertas nas extremidades distais. Num segundo momento foi gravada por picotagem uma outra cabeça virada 
para trás; esta apresenta forma troncocónica, observando-se no interior o olho; o corno está recolhido e 
atirado para a frente, disposição estranha para esta espécie e que terá que ver com a pré-existência do corno 
esquerdo da cabeça original. 
 Em seguida (também sobrepondo Pn05-13) foi gravada uma representação parcial de um auroque 
picotada e orientada para a esquerda (Pn05-21); apresenta cabeça troncocónica, tendo a delineação da linha 
fronto-nasal sido condicionada pela fracturação da rocha; no interior observa-se o olho; na nuca observa-se o 
arranque de um corno e a orelha semielíptica; o sector gravado da cérvico-dorsal apresenta cernelha 
evidenciada; o bordo traqueal é algo côncavo e o peito convexo; uma fratura acima da cabeça parece ter sido 
reaproveitada como corno. 
 Sobre a cabeça desta figura foi picotado um equídeo orientado para a direita (Pn05-22); apresenta 
cabeça sub-retangular, pescoço alteado, cérvico-dorsal longa e sinuosa, nádega exageradamente arredondada; 
uma pata por par, sendo ambas abertas nas extremidades distais, e linha ventral profundamente convexa. 
 Refira-se ainda um quadrúpede conseguido por picotagem, orientado para a direita e inclinado para 
cima (Pn05-23); localiza-se à direita do corno de Pn05-19; dele restam a linha ventral e as patas; estas são 
definidas por dois bordos retos convergentes nas extremidades distais e aquela apresenta ventre convexo e 
cilhadouro côncavo.  
 Como verificado em casos anteriores, também neste painel se observa uma série de impactos e traços 
picotados, podendo alguns destes últimos corresponderem a vestígios de unidades gráficas; como nos casos 
anteriores apenas nos debruçaremos sobre as unidades incisas, de natureza não figurativa. Associadas a Pn05-
13, Pn05-21 e Pn05-22 observa-se uma da chave XIb. A Pn05-13 e Pn05-22 observa-se uma da XIa e uma 
da XIIIb. A Pn05-14 associa-se uma da XIa. A Pn05-14 e Pn05-19 associam-se uma da IXa, uma da IXaa, 
sete da XIa e duas da XIb. A Pn05-14, Pn05-15, Pn05-19 e Pn05-20 associa-se uma da XIa e outra da XIb. A 
Pn05-16 associam-se seis da IXa, nove da XIa, duas da XIb e duas da XIc. A Pn05-16 e Pn05-21 associa-se 
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uma da XIa. A Pn05-16 e Pn05-17 associa-se uma da XIb. A Pn05-16, Pn05-18 e Pn05-21 associam-se uma 
da IXa e três da XIa. A Pn05-18 associam-se cinco da XIa. A Pn05-17, Pn05-18 e Pn05-19 associam-se uma 
da IXa, uma da IXaa, uma da IXb, oito da XIa, cinco da XIb e uma da XId. A Pn05-18 e Pn05-19 associam-
se duas da X, catorze da XIa, quatro da XIb e duas da XId. A Pn05-19 associam-se quatro da XIb. A Pn05-19 
e Pn05-21 associa-se uma da IIIc. A Pn05-14, Pn05-19, Pn05-20 e Pn05-21 associam-se uma da IXaa, uma 
da IXab, três da IXb, duas da IXbb, duas da X, quatro da XIa, quatro da XIb, duas da XIc e uma da XId. A 
Pn05-21 associam-se quatro da XIa e uma da XIb. A Pn05-19, Pn05-20 e Pn05-21 associam-se uma da IXa, 
quatro da XIa e uma da XIb. A Pn05-21 associam-se três da XIa e uma da XIb. Finalmente, no espaço 
superior do painel, à direita e acima das unidades gráficas figurativas, identificam-se ainda uma unidade da 
chave IXa, uma da IXab, uma da IXb, catorze da XIa, sete da XIb, cinco da XIc, uma da XId e uma da XIIIa. 
 O segundo painel deste sector encontra-se à direita e abaixo do descrito anteriormente. De entre as 
várias figuras identificadas, a primeira a ser executada corresponde a um cavalo picotado orientado para a 
direita e inclinado para cima (Pn05-24); da sua cabeça restam o focinho arredondado e o bordo ventral onde 
se individualizam bem a ganacha e o queixo; o bordo traqueal está reduzido ao seu arranque; a linha cérvico-
dorsal é sinuosa, prolongando-se por uma cauda atirada para trás; das patas foi representada a traseira (aberta 
na extremidade distal e em forma de V) e o bordo caudal da dianteira; a linha ventral é profundamente 
convexa. 
 Aproveitando a garupa e cauda do cavalo anterior, foi gravado um auroque orientado para a esquerda 
e inclinado para baixo (Pn05-25); a garupa e cauda do cavalo anterior passam a bordo cervical e cernelha do 
auroque; a cabeça é troncocónica, correspondendo a linha fronto-nasal a fratura natural; o focinho é reto e o 
bordo ventral em ténue S de forma a configurar queixo e ganacha; o bordo traqueal é côncavo e o peito 
convexo. 
 Sobre as duas figuras anteriores foi gravado um macho de cabra-montês orientado para a direita 
(Pn05-26); apresenta cabeça aberta na zona do focinho, sendo a linha fronto-nasal reta e o bordo ventral em 
ângulo na zona da ganacha; apenas um corno, de forma curva, foi gravado em perfil absoluto; o bordo 
cérvico-dorsal é bastante naturalista, prolongando-se até à cauda; esta é definida por dois bordos horizontais 
paralelos entre si; o bordo cranial da pata traseira prolonga-se pelo flanco do animal de forma a demarcar a 
coxa; da traseira apenas foi gravado o bordo caudal, correspondendo o cranial a fissura do suporte; na linha 
ventral está bem marcada a bainha; esta figura foi parcialmente abradida após a sua execução por picotagem. 
 Sob esta figura identifica-se ainda as representações parciais de um quadrúpede orientado para a 
direita (Pn05-27) e de um auroque orientado para a esquerda (Pn05-28), ambas incisas. A primeira apresenta 
linha fronto-nasal reta (o único sector representado da cabeça), cérvico-dorsal sinuosa, cauda reta atirada para 
trás, nádega ligeiramente convexa, pata traseira em forma de V e aberta na extremidade distal, e parte da linha 
ventral, de forma convexa. O segundo apresenta cabeça longa e afilada, dois cornos curvos dispostos segundo 
uma perspetiva biangular oblíqua, cérvico-dorsal reta, linha ventral convexa e arranque do bordo traqueal 
reto. 
 Ao nível do repertório não figurativo, para além de uma série de picotados soltos, observa-se um 
conjunto de figurações incisas. Associadas a Pn05-24 identifica-se uma unidade da chave XIa e duas da XIb. 
A Pn05-24 e Pn05-26 associa-se uma da XIa. A Pn05-24, Pn05-25, Pn05-26 e Pn05-27 associam-se duas da 
XIa. A Pn05-25 associa-se uma da XIb e à esquerda do animal encontra-se uma da XIa. A Pn05-25 e Pn05-
26 associa-se uma da XIa. A Pn05-26 associam-se uma da IXab, uma da IXbb, uma da X e quatro da XIa; A 
Pn05-26, Pn05-27 e Pn05-28 associa-se uma da XIIIa. A Pn05-26 e Pn05-28 associam-se uma da IXab, uma 
da IXb e uma da XIb, enquanto que à sua direita se identifica uma da XIc. A Pn05-28 associam-se quatro da 
XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. 
 No painel inferior identifica-se uma cerva incisa, orientada para a esquerda e inclinada para baixo 
(Pn05-29); apresenta cabeça alongada e orelhas foliformes atiradas para trás em perspetiva uniangular; a 
linha cérvico-dorsal é reta até à zona da garupa, altura em que arredonda; da pata dianteira só foi gravado o 
bordo caudal; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo; a linha ventral é reta; as duas patas traseiras 
parecem estar representadas em perfil biangular reto; contudo a fratura do suporte nesta zona não nos permite 
ser peremptórios nesta observação. 
 O reportório não figurativo, para além de alguns picotados soltos, restringe-se a algumas unidades 
gráficas incisas. Associadas diretamente à cerva identifica-se uma da chave XIa e três da XIb; à sua esquerda 
identifica-se duas da XIa; à sua direita observa-se três da XIa; para baixo discriminam-se seis da XIa, quatro 
da XIb e uma da XIc. 

Finalmente, refira-se que no segundo painel deste sector foram adicionados dois traços – um reto e 
outro em dupla curva – sobre o pescoço do equídeo Pen05-24, ambos dispostos na horizontal; poderão 
corresponder a um acrescento posterior (Neolítico ou Calcolítico) de forma a que o conjunto linha do pescoço 
do equídeo pré-existente/ traços novos configurasse um antropomorfo esquemático (Pn05-31). 
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Rocha 6 (Fig. 31): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 347-349, 392-393). Localiza-se a cerca de 20 m para su-sudeste da rocha 
anterior. Esta rocha – como as inventariadas com os números 7, 8 e 9 – localiza-se numa pequena colina 
existente no limite do sector montante do sítio, tendo este conjunto sido identificado no nosso trabalho como 
um conjunto parietal. A rocha que agora nos ocupa localiza-se perto do sopé da referida colina, a 135 m de 
altitude. Corresponde a um amplo paredão vertical de forma subtrapezoidal e cor castanha; a superfície é 
regular e algo porosa, orientando-se para oés-noroeste. 

 
Fig. 31: Rocha 6 da Penascosa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
António Martinho Baptista). 
 
 Embora corresponda a um amplo painel, cinco das seis figuras animais aqui presentes concentram-se 
no sector superior direito da rocha, associando-se por sobreposição. A figura mais antiga deste conjunto 
corresponde a um cavalo picotado orientado para a direita (Pn06-01); a linha fronto-nasal está em parte 
perdida devido à fratura do suporte; no seu bordo ventral observa-se forte distinção entre a ganacha e o 
queixo, sendo o focinho algo descaído; a cérvico-dorsal apresenta dorso e garupa acentuadas; as patas são 
apenas uma por par, encontrando-se abertas nas extremidades distais; a linha ventral é convexa e a cauda 
longa, prolongando a linha da cérvico-dorsal. 
 Sobre esta figura gravou-se por picotagem um macho de cabra-montês orientado para a direita e algo 
inclinado para cima (Pn06-02); a cabeça é subtriangular; apenas se gravou um corno, em forma de S, e 
disposto em perfil absoluto; a cauda corresponde a dois pequenos traços dispostos na diagonal e paralelos 
entre si, existindo entre eles um outro traço de menores dimensões; as patas apresentam as mesmas 
características das da figura anterior; na linha ventral – tenuemente convexa – o gravador figurou também o 
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escroto. Refira-se que a crineira do cavalo precedente parece configurar também o segundo corno desta figura 
(decorrendo daqui que o par se disporia segundo uma perspetiva biangular oblíqua)4. 
 Um pouco para baixo à esquerda gravou-se, também por picotagem, um outro macho de cabra-
montês, orientado para a esquerda (Pn06-03); apresenta características semelhantes às do descrito acima; 
refira-se apenas que neste caso o escroto não foi representado e que os cornos apresentam-se segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua, sendo o da esquerda em forma de S e o da direita curvo e em parte definido por 
incisões. 
 Sobre as figuras precedentes foi picotado um enorme cavalo orientado para a esquerda (Pn06-04); 
sendo genericamente semelhante ao anteriormente descrito, distingue-se pela dimensão (é a maior figura do 
conjunto); no interior da cabeça reconhece-se a narina; a linha fronto-nasal ou se perdeu devido a fratura do 
suporte ou corresponderá ao próprio limite daquele. 
 A última figura do conjunto a ser gravada corresponde a um “esboço” picotado e inciso de um 
capríneo orientado para a esquerda (Pn06-05); apresenta um corno curto (de fêmea?) e cabeça genericamente 
sub-retangular; a cauda é configurada por dois pequenos bordos paralelos entre si e dispostos na diagonal; a 
linha cérvico-dorsal é sinuosa e ventral convexa. 
 A figura isolada encontra-se no sector inferior esquerdo e corresponde à representação parcial de um 
equídeo conseguida por picotagem e orientada para a esquerda (Pn06-06); de características semelhantes às 
outras figuras de cavalos já descritas, apresenta, no entanto, um pescoço mais largo e uma cabeça demasiado 
pequena para as dimensões do corpo; a linha ventral e o bordo cranial da pata traseira nunca foram gravados; 
um traço paralelo ao bordo cranial da pata dianteira, a corresponder ao seu bordo caudal, configuraria uma 
pata demasiado larga.  
 Passemos agora ao repertório não figurativo; a Pn06-01 associa-se uma unidade gráfica da chave 
XIa; por cima reconhece-se uma da VIIa e outra da XIa. A Pn06-03 associam-se quatro da chave XIa. A 
Pn06-03 e Pn06-04 associam-se uma da IXbb e uma da XIb. À frente de Pn06-03 identifica-se duas da chave 
XIa. A Pn06-04 associam-se uma da chave IIb, uma da VIIa, uma da IXb, uma da IXbb, onze da XIa (uma 
parcialmente picotada) e duas da XIb. A Pn06-06 associa-se uma da chave XIa; por cima desta figura alguns 
traços picotados parecem formar outras unidades não figurativas; um primeiro conjunto de traços muito 
profundos é configurado pela associação de uma da chave IIb com uma da XI e uma covinha; abaixo observa-
se duas da XIa; à esquerda, configurada por um picotado mais fino, observa-se uma da chave XIa. 
 

Rocha 7 (Fig. 32): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 349-350, 396). Localiza-se na mesma colina que a anterior, a 8,85 m para 
nordeste dela e a uma altitude de 140 m. Corresponde a um painel subvertical de forma subtriangular 
orientado para oés-noroeste. Apresenta cor castanho-avermelhada e uma superfície regular e lisa; o painel 
encontra-se numa reentrância da rocha, sendo dessa forma protegido dos agentes meteóricos, facto que é 
responsável pela “frescura” dos traços; apenas o limite direito parece ter desaparecido. 
 Só se observa uma figura zoomórfica, tendo sido gravada por picotagem e abrasão. Corresponde a 
um auroque orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo (Pn07-01); a zona anterior 
despareceu devido à fratura do painel referida acima; a cérvico-dorsal é sinuosa, mostrando cernelha 
angulosa, dorso côncavo e garupa arredondada; a cauda corresponde a prolongamento da linha da garupa; a 
raiz é foliforme; a nádega é arredondada; a pata traseira é configurada por dois bordos curvos divergentes; a 
zona inguinal é angulosa e a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; algumas incisões na linha 
ventral e na cauda parecem indiciar um esboço prévio. 
 Relativamente ao repertório não figurativo encontramos as seguintes unidades gráficas associadas a 
Pn07-01: uma da chave IIb picotada, uma da IXa, sete da XIa (uma delas picotada) e três da XIb. Abaixo do 
animal identificaram-se ainda três da chave XIa (uma delas picotada), uma da XIb e uma da XIc. Refira-se 
ainda uma série de picotados soltos. 
 

Rocha 8 (Fig. 33): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 350-351, 394-395). Localiza-se na mesma colina a cerca de 12,75 m para 
sul da anterior, a uma altitude de 142 m. Corresponde a um painel vertical de configuração subtrapezoidal 
orientado a oés-noroeste. Apresenta uma superfície de cor castanho-acinzentada, topografia regular e textura 
algo porosa. As gravuras de animais – exclusivamente picotadas – localizam-se na zona superior do painel, 
associando-se por sobreposição. 
 A primeira figura a ser gravada corresponde a um cavalo picotado orientado para a esquerda (Pn08-
01); da cabeça resta o bordo ventral reto e o arranque do focinho; observa-se ainda os membros (um por par e 
abertos nas extremidades distais); destaque-se o membro pélvico por aí se verificar a configuração do jarrete; 

																																																								
4 Esta observação foi-nos referida pela primeira vez por Carlos Henriques (um dos guias que operam na área do Parque Arqueológico do 
Vale do Côa), a quem agradecemos. 
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na linha ventral – onde se reconhece a bainha – aprecia-se uma zona inguinal angulosa e um cilhadouro reto; 
o bordo traqueal é reto e o peito convexo. Algumas incisões no cilhadouro e na extremidade distal do bordo 
cranial da pata dianteira parecem denunciar a existência de um esboço prévio do animal. 

 
Fig. 32: Rocha 7 da Penascosa (decalque da Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de João Félix e 
Cristina Gaspar). 
 

 
Fig. 33: Rocha 8 da Penascosa (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e 
Cristina Gaspar). 
 



	 77 

Sobre este equídeo foi gravado por picotagem um capríneo com o corpo orientado para a direita e a 
face voltada para a frente (Pn08-02); esta é definida por dois traços que, arrancando das extremidades craniais 
do pescoço, convergem na ponta, configurando uma forma em V; linhas cérvico-dorsal, ventral e bordo 
traqueal são convexos; cada uma das patas (apenas uma por par) são definidas por dois bordos paralelos entre 
si; a cauda é configurada por dois curtos traços horizontais paralelos entre si. 
 Em seguida foi picotado um enorme quadrúpede (cavalo ou auroque, dada a dimensão da cauda) 
orientado para a direita (Pn08-03); a pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si; a linha 
ventral apresenta zona inguinal angulosa, ventre convexo e cilhadouro reto; a pata dianteira é definida por 
dois bordos retos paralelos entre si; o bordo traqueal é ligeiramente côncavo e o peito convexo. A 
extremidade da cauda parece encontra-se um pouco atrás da pata traseira. Uma incisão junto ao bordo cranial 
da pata dianteira pode indiciar a existência de um esboço prévio. 
 Passemos agora ao repertório não figurativo. A Pn08-01 associa-se uma unidade gráfica da chave 
XIb. A Pn08-01 e Pn08-03 associam-se uma da IXa, uma da IXab, duas da IXb, uma da IXba, seis da XIa 
(duas delas picotadas), uma da XIc, uma da XId e uma da XIIIa. A Pn08-01, Pn08-02 e Pn08-03 associam-se 
duas da chave XIa, sendo uma invulgarmente grande e outra invulgarmente pequena. No sector abaixo das 
unidades figurativas identificaram-se três da chave VIIa, seis da XIa, uma da XIb, duas da XId e três da XIIIa. 
Refira-se, por fim, a existência de alguns picotados isolados. 
 

Rocha 9 (Fig. 34): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 351-352, 396). Localiza-se também na colina, entre as duas últimas que 
descrevemos, encontrando-se a uma altitude de 142 m. Corresponde a um painel vertical orientado a oés-
noroeste, de cor castanho-avermelhada; a superfície é regular e lisa; Originalmente, e a avaliar pelo que nos 
resta de Pn09-01, o painel prolongar-se-ia para a direita. 
 Este motivo corresponde ao que nos resta de uma cabra-montês de sexo indefinido, conseguida por 
picotagem e orientada para a direita; dela resta-nos parte da garupa (algo reta), a cauda definida por dois 
traços curvos dispostos na horizontal e subparalelos entre si, o arranque da coxa e a zona distal da pata 
traseira (deixada, como habitualmente, em aberto). À esquerda da figura reconhecem-se ainda dois picotados 
isolados.  

As restantes figurações são incisas, concentrando-se em zona abaixo da pata do animal anterior. Três 
delas correspondem a zoomorfos. O primeiro corresponde a um cervídeo reduzido à sua metade posterior e 
orientado para a direita (Pn09-02); apresenta linha ventral, dorso e garupa retos, cauda em forma de gomo de 
laranja e duas patas traseiras dispostas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; pelo menos a direita 
apresenta clara distinção entre coxa (estriada e de forma subtriangular) e perna (reduzida a um traço reto). 
Imediatamente abaixo reconhece-se um prótomo de cavalo orientado para a direita e ligeiramente inclinado 
para cima (Pn09-03); o pescoço é longo e a cabeça sub-retangular com linha fronto-nasal ligeiramente 
convexa, bordo ventral reto e focinho em arco de círculo; a orelha é de forma triangular; da crineira só se 
gravou o arranque convexo; o interior da cabeça e do pescoço encontram-se estriados. 

Para a esquerda observa-se a representação anterior de um veado orientado para a direita e 
ligeiramente inclinado para baixo (Pn09-04); apresenta cabeça de forma triangular com  bordo ventral e linha 
fronto-nasal convexas e focinho arredondado; as duas hastes, apenas esboçadas, encontram-se representadas 
segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a da direita está praticamente reduzida ao tronco; a da esquerda 
prolonga a linha fronto-nasal, observando-se, na extremidade distal, duas pontas da coroa; da cérvico-dorsal 
observa-se o arranque reto; a pata dianteira é de forma triangular, confundindo-se o seu bordo cranial com o 
bordo traqueal do animal. 

As unidades gráficas não figurativas concentram-se na zona do painel onde se encontram as 
figurações zoomórficas incisas. Diretamente associadas a Pn09-02 encontramos uma da chave X, três da XIa, 
uma da XIb e uma da XId. À sua esquerda foram gravadas uma da chave IXa, uma da IXba, uma da XIa e 
duas da XIb. Associadas àquele motivo e a Pn09-03 identifica-se uma da XIc. A Pn09-03 associam-se uma 
da IXab e duas da XIb. Entre Pn09-02 e Pn09-03 identificam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXb e 
quatro da XIa. A Pn09-04 associam-se uma da VIIa e três da XIa. A Pn09-03 e Pn09-04 associa-se uma da 
XIb. Entre estes dois últimos motivos encontram-se uma da IXa, uma da IXbb, quatro da XIa e uma da XIb. 
Refira-se por fim a existência de uma da XIa disposta entre os três motivos zoomórficos. 
 

Rocha 10 (Fig. 35): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 352-359, 397-401). Localiza-se na zona jusante do sítio, encontrando-se já 
na vertente, a 150 m de altitude. Corresponde a um amplo painel vertical orientado para oés-noroeste; 
apresenta uma cor castanho-clara e uma superfície regular e lisa; uma série de fraturas dividem-na em pelo 
menos quatro sectores. 
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Fig. 34: Proposta de reconstrução da rocha 9 da Penascosa, com os fragmentos da rocha 15 (onde se 
encontra a unidade 15-01 e os dois da direita) do sítio. A cinzento sinaliza-se os traços reconstruídos. 
Decalque da rocha 9 efetuado por Mário Varela Gomes com o apoio de João Félix e Cristina Gaspar; 
decalques dos fragmentos da rocha 15 da autoria de Fernando Barbosa e Mário Varela Gomes. 
 
 O primeiro destes localiza-se na extremidade esquerda da rocha. Apenas possui figuras incisas. A 
figura que mais se destaca corresponde a um cavalo orientado para a direita (Pn10-01), localizado 
sensivelmente ao centro da composição; apresenta cabeça com linha fronto-nasal ligeiramente convexa, 
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focinho arredondado e bordo ventral com ganacha e queixo pronunciados; na zona da crineira observa-se 
alguns traços diagonais; a cérvico-dorsal é tendencialmente reta, arredondando na zona da garupa; a linha 
ventral é convexa; as patas são vistas em perfil biangular oblíquo, sendo as dianteiras em V e as traseiras 
bastante modeladas e terminadas em cascos; todo o interior do animal encontra-se estriado, devendo destacar-
se o cuidado colocado na zona da cabeça. Em momento posterior acrescentou-se uma segunda cabeça a este 
cavalo, desta feita inclinada para baixo e delineada por contorno simples (Pn10-02); de configuração mais 
geométrica, apresenta peito, pescoço, linha fronto-nasal, focinho e queixo retos, sendo a ganacha 
arredondada. 

A linha fronto nasal, focinho, queixo e parte do peito foram “recuperados” na configuração de um 
prótomo de macho de cabra-montês, delineado por contorno simples e orientado para a direita (Pn10-03); 
apresenta cabeça genericamente triangular e a boca aberta; a linha fronto-nasal e o bordo ventral da cabeça 
são algo côncavos e o focinho reto e disposto na diagonal; o bordo cervical – algo côncavo – prolonga-se até 
à fronte; a partir daqui desenvolve-se um longo corno em forma de S. 

Este corno, para além de sobrepor Pn10-01, sobrepõe também um prótomo de veado orientado para 
a direita (Pn10-04); apresenta cabeça subtriangular com a ponta do focinho arredondada; as hastes dispõem-
se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; na da direita apenas o tronco foi representado; na da esquerda 
observa-se o estoque, a ponta intermédia e restos da coroa; bordo traqueal e cérvico-dorsal são levemente 
curvos; refira-se ainda que o animal apresenta o interior estriado. 

Para a esquerda da figura descrita anteriormente, e sobrepondo-se à garupa do Pn10-01, gravou-se 
um quadrúpede ligeiramente inclinado para cima e orientado para a direita (Pn10-05); apresenta corpo 
rectangular e cabeça subtriangular; as patas são apenas esboçadas, encontrando-se as posteriores 
representadas em perfil biangular reto e as anteriores em perfil biangular oblíquo. 

Abaixo de Pen10-01 observa-se outras três figuras orientadas para a direita e sobrepostas entre si. 
Na base encontramos um cavalo com uma cabeça semelhante à do anteriormente descrito (Pn10-06); esta é, 
contudo, encimada por longa crineira que com a fronte do equídeo perfaz um degrau; a linha cérvico-dorsal é 
quase reta e a ventral convexa; a pata dianteira pode ter desaparecido por fratura do suporte; da traseira 
observa-se o bordo cranial; a zona da cabeça/ pescoço / crineira apresenta o interior estriado. 

A figura anterior é sobreposta por quadrúpede acéfalo (Pn10-07); apresenta dorso reto, garupa 
arredondada e longa cauda atirada para trás; o bordo traqueal é côncavo; parece apresentar duas patas 
dianteiras cruzadas nas extremidades distais e perfazendo ambas uma forma triangular; da traseira apenas se 
observa o bordo cranial. 

A terceira figura corresponde a outro quadrúpede não identificado (Pn10-08); a cabeça está apenas 
esboçada, apresentando nuca alta e arredondada e linha fronto-nasal reta; o bordo traqueal é ligeiramente 
côncavo; o dorso é reto e a garupa algo angulosa; a cauda, semelhante à do quadrúpede anterior, está 
interrompida pela fratura do suporte; apenas apresenta uma pata por par, ambas abertas nas extremidades 
distais. 

Relativamente ao repertório não figurativo, todas as unidades gráficas identificadas foram 
conseguidas por incisão. Associadas a Pn10-01 encontram-se três da chave XIa, duas da XIb, uma da XId e 
uma da XIIIb. A Pn10-01, Pn10-02 e Pn10-03 associam-se uma da XIa e uma da XIIIb. A Pn10-01 e Pn10-
08 associa-se uma da XIb. A Pn10-01, Pn10-06, Pn10-07 e Pn10-08 associam-se duas da XIa. A Pn10-02 e 
Pn10-03 associa-se uma da IXb. Exclusivamente a este último motivo associa-se uma da IXc. A ele e a Pn10-
06 associa-se uma da chave IXa. A Pn10-04 associam-se duas da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A Pn10-06 
associam-se duas da IXab, três da XIa e duas da XIb. A Pn10-06 e Pn10-07 associam-se uma da IXab, duas 
da IXb, uma da IXba, duas da XIa e duas da XIc. A Pn10-06 e Pn10-08 associam-se uma da IIb e uma da 
IXb. A Pn10-07 associa-se uma da XIa. Abaixo daquela figura uma da IXbb, uma da X, cinco da XIa, três da 
XIb e uma da XIc. À direita de Pn10-06 observam-se uma da IXa e uma da XIb. Para baixo de Pn10-01 e à 
esquerda de Pn10-08 identificam-se quatro da XIa e uma da XIb. À direita de Pn10-03 identifica-se uma da  
XIa. Para cima de Pn10-05 identificam-se uma da Vc e duas da XIa e à sua direita uma da XIa. Para cima de 
Pn10-04 identificam-se uma da IXb, uma da X, três da XIa e uma da XIb. Para a esquerda do painel 
identifica-se uma da XIa e, para baixo do mesmo, outras duas da mesma chave. 

O segundo sector localiza-se a cerca de 1,20 m para a direita do anterior, sendo incisas todas as 
unidades gráficas aí presentes; no canto superior esquerdo, observa-se um capríneo inciso orientado para a 
direita (Pn10-09); apresenta uma cabeça subtriangular, longo pescoço, dorso reto, linha ventral côncava e o 
esboço de duas patas dianteiras curvas atiradas para a frente e dispostas segundo uma perspetiva biangular 
reta; apenas tem um corno, ligeiramente curvo e atirado para trás; o interior da cabeça e do pescoço é estriado. 

Neste painel, identifica-se ainda um outro quadrúpede (Pn10-10) – possivelmente cavalo – no canto 
inferior direito; é inciso e orienta-se para a direita, encontrando-se algo inclinado para baixo; apresenta a 
cabeça atirada para a frente nela se reconhecendo o arranque da fronte e um bordo ventral convexo; a linha 
cérvico-dorsal é reta, apresentando a ventral ventre côncavo e cilhadouro convexo; a cauda é curta; das patas, 
apenas o bordo cranial da traseira está representado.
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Fig. 35: Rocha 10 da Penascosa (decalque de Manuel Almeida, António Martinho Baptista, Fernando Barbosa, João Félix, Cristina Gaspar e Mário Varela Gomes) e 
estratigrafia das sequências gráficas aí presentes.
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Relativamente ao repertório não figurativo, as unidades gráficas deste sector parecem organizar-se em 
conjuntos. Um primeiro encontra-se associado a Pn10-09; é composto por uma da chave IXa, duas da IXab, uma 
da XIa, cinco da XIb, uma da XId e uma não inserível em qualquer das chaves definidas. Um segundo conjunto 
encontra-se imediatamente abaixo; é composto por seis da IXa, duas da IXaa, uma da X, seis da XIa, seis da XIb e 
três da XId. Outro conjunto localiza-se imediatamente à direita, separado do anterior por uma fratura; é composto 
por uma unidade da chave VIa, duas da XIa, três da XIb e uma da XId. Um outro conjunto é formado pelas 
unidades gráficas que se associam a Pn10-10; é composto por uma da chave IXa, uma da IXaa, seis da XIa e uma 
da XIb. O outro conjunto localiza-se imediatamente acima; é composto por uma unidade da chave IIIc, três da IXa, 
duas da IXb, uma da X, cinco da XIa, doze da XIb, quatro da XIc e duas da XIIIb. O último conjunto do sector 
encontra-se no seu quadrante superior direito; é composto por uma da IIb, uma da IXa, quatro da XIa e uma da 
XIb. 

O terceiro sector situa-se para a direita do anteriormente descrito, correspondendo ao centro iconográfico 
da rocha. Alguns espaços vazios diferenciam cinco conjuntos distintos de figuras. O primeiro localiza-se junto do 
limite esquerdo da rocha, sendo composto exclusivamente por figuras incisas. No canto superior esquerdo 
encontra-se um cavalo inciso orientado para a direita (Pn10-11); apresenta uma cabeça sub-retangular com focinho 
arredondado; a crineira é algo levantada e angulosa; o pescoço é longo e a cérvico-dorsal côncava; a linha ventral é 
tenuemente convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos abertos na extremidade distal; da traseira apenas se 
vê o arranque do bordo cranial; refira-se ainda que o interior do animal se encontra estriado. 

Um pouco para baixo à direita observa-se uma série de animais incisos, orientados para a esquerda e 
parcialmente sobrepostos entre si. Assim, em cima e na base da sequência, identifica-se um cavalo delineado por 
incisão simples e múltipla (Pn10-12); a cabeça é de configuração troncocónica, encontrando-se o focinho aberto; a 
crineira é afilada e atirada para a frente; o pescoço é longo e a cérvico-dorsal quase reta; a garupa é arredondada; 
da cauda observa-se a inserção, de forma subtriangular; a linha ventral é convexa; as patas da frente são definidas 
por dois traços retos paralelos entre si; da traseira apenas se observa o bordo cranial. 
Sobrepondo-se à figura anterior, foi gravado um outro equídeo (Pn10-13); a cabeça é altamente modelada, com 
focinho arredondado e descaído (em bico de pato), e clara distinção entre o queixo e a ganacha; as orelhas 
foliformes estão representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a crineira é ondulada e longa; a cérvico-
dorsal apresenta dorso côncavo e garupa convexa; a pata dianteira corresponde a dois bordos retos paralelos entre 
si; o bordo traqueal é reto; a linha ventral é algo convexa e a zona inguinal côncava; o interior do corpo do animal 
(que não a cabeça) encontra-se estriado. 

Imediatamente abaixo do pescoço do animal anterior localiza-se a cabeça de um outro quadrúpede (Pn10-
14); apresenta forma subtriangular com a ponta do focinho plana; dois cornos ou hastes curvas dispõem-se segundo 
uma perspetiva biangular oblíqua; dois traços que saem da fronte poderão corresponder a estoques, identificando-
se assim o animal com um veado (em que as hastes foram representadas apenas com estas pontas e os troncos); 
refira-se que todo o interior da figura está estriado. 

Mais abaixo e parcialmente interrompida pelo limite do painel localiza-se um quadrúpede orientado para a 
direita (Pn10-15); apresenta cabeça subtriangular, duas orelhas atiradas para a frente, longo pescoço e cérvico-
dorsal sinuosa; as dimensões do pescoço assim como as orelhas levam-nos a interpretar a figura como uma cerva. 
Imediatamente em frente foi gravado um capríneo estriado orientado para a direita (Pn10-16); apresenta cérvico-
dorsal tendencialmente reta, longo pescoço e cabeça subtriangular; apenas um longo corno de perfil curvo foi 
gravado; o peito é côncavo; a pata dianteira é definida por um traço; as traseiras são também lineares, dispondo-se 
em perfil biangular oblíquo; a linha ventral é reta. 

Sobrepondo-se a esta figura (e a Pn-10-12 e Pn10-15) foi gravada a representação parcial de um 
quadrúpede (cavalo?) orientado para a direita (Pn-10-17); apresenta cabeça genericamente triangular, com linha 
fronto-nasal convexa, bordo ventral côncavo e focinho apontado; apresenta duas orelhas dispostas em perspetiva 
biangular oblíqua, sendo a da direita triangular e a da esquerda correspondente a um traço; o bordo cervical perfaz 
com o dorso uma subtil concavidade; o bordo traqueal é reto; a pata dianteira corresponde a um triângulo 
terminado por um traço reto; a linha ventral é côncava; da pata traseira observa-se o bordo cranial curvo. 
Sobrepondo-se a esta figura foi gravado um quadrúpede contornado por incisão simples e orientado para a direita 
(Pn10-18); apresenta corpo sub-retangular e cabeça subtrapezoidal, encontrando-se o pescoço atirado para a frente; 
alguns traços parecem configurar dois cornos em gancho, dispostos segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a 
nádega é direita, tendo a pata traseira desaparecido devido a fratura do suporte; as duas patas da frente 
correspondem a dois traços e estão representadas segundo um perfil biangular oblíquo. 

As restantes unidades são não figurativas. Associadas a Pn10-11 encontramos uma unidade gráfica da 
chave XIa, duas da IXbb, dez da XIa e uma da XIb. Associadas exclusivamente a Pn10-12 encontramos uma da 
IXaa, três da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A Pn10-12 e Pn10-13 associam-se quatro da IXaa, uma da IXab, 
uma da X, três da XIa, uma da XIc e uma da XIIIb. Àquelas duas últimas figuras e a Pn10-14 associam-se uma da 
VIIa, uma da IXaa, uma da IXb, duas da X, duas da XIa e uma da XIb. Associada a Pn10-12, Pn10-13, Pn10-15, 
Pn10-17 e Pn10-18 associa-se uma da X. A Pn10-12 e Pn10-14 uma da IXaa, uma da IXab e uma da IXba. A 
Pn10-12 e Pn10-17 associam-se duas da IXaa. Exclusivamente a Pn10-13 associam-se duas da chave IXa e duas 
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da XIa. Àquela figura e a Pn10-14 associam-se duas da IXab, uma da IXbb e duas da XIc. A Pn10-13, Pn10-16 e 
Pn10-18 associa-se uma da XIIIb. A Pn10-13 e Pn10-18 associa-se uma da IXa. A Pn10-14 associam-se uma da 
IIIc, uma da IXba, três da X, uma da XIa e uma da XIb. Exclusivamente a Pn10-15 associa-se uma XIb. A Pn10-
15, Pn10-16, Pn10-17 e Pn10-18 associam-se uma da IXc e uma da IXb. A Pn10-15, Pn10-17 e Pn10-18 associa-
se uma da chave IXa. A Pn10-16 e Pn10-17 associam-se uma da IXba e uma da XIb. A Pn10-16, Pn10-17 e 
Pn10-18 associam-se uma da chave Ib e uma da XIa. A Pn10-16 e Pn10-18 associam-se uma da IXa, uma da IXb 
e uma da XIa. A Pn10-17 associam-se uma da IXa, uma da X e uma da XIa. A Pn10-18 associam-se uma da IXaa, 
uma da IXab, uma da X, três da XIb e uma da XIc. Não se associando diretamente a nenhuma das figuras 
previamente descritas, mas distribuindo-se pelo seu entorno, identificam-se ainda duas da chave IIb, uma da IIIc, 
duas da VIIa, cinco da IXa, sete da IXaa, uma da IXab, três da IXb, duas da IXba, seis da IXbb, oito da X, trinta e 
cinco da XIa, dezanove da XIb, onze da XIc e duas da XIIIb. 

O segundo conjunto situa-se a cerca de 70 cm para a direita do anterior, sendo igualmente composto por 
figuras exclusivamente incisas; os três animais identificados encontram-se associados por sobreposição. O animal 
que mais se destaca corresponde a um veado estriado orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo 
(Pn10-19); apresenta cabeça subtriangular com bordo ventral convexo; no interior reconhece-se o olho; as duas 
armações estão representadas em perfil biangular oblíquo; na da direita reconhece-se o estoque, o contraestoque e a 
ponta intermédia; na da esquerda destaca-se a ponta intermédia e a coroa, ligeiramente inclinada, provavelmente 
devido ao limite do painel; o bordo cervical é convexo e o dorso é reto; o bordo traqueal e a linha ventral são 
também convexos; apenas a pata dianteira se representou, sendo reta e atirada para a frente. 

No meio do conjunto também se reconhece a representação da dianteira de um cavalo estriado orientado 
para a esquerda (Pn10-20); a cabeça é longa e o focinho está aberto; o bordo ventral é reto, assim como a linha 
fronto-nasal onde, contudo, se reconhece um ressalto na zona da fronte; a crineira é apontada para a frente; no 
interior da cabeça observa-se um olho; as linhas cérvico-dorsal e ventral são convexas; o membro anterior 
corresponde a um traço. 

O terceiro animal reconhecível no conjunto corresponde a um auroque contornado a traço múltiplo, 
orientado para a direita e seguindo a inclinação do veado (Pn10-21); apresenta cabeça elíptica, aberta na zona do 
focinho; o corno é curvo e atirado para a frente; a cérvico-dorsal é reta, prolongando-se pela cauda atirada para 
trás; o arranque da nádega é arredondado; a linha ventral está apenas esboçada; o bordo traqueal é reto e a pata 
dianteira está representada por dois traços bordos justapostos, dispondo-se obliquamente em relação ao pescoço. 

Relativamente ao repertório não figurativo deste conjunto, associam-se a Pn10-19 três da chave IXa, uma 
da IXab, três da IXb, uma da IXbb, duas da X, quinze da XIa, sete da XIb, três da XIc. A Pn10-19 e Pn10-20 
associa-se uma da XIa. A Pn10-19, Pn10-20 e Pn10-21 associam-se uma da IXbb, uma da XIa e uma da XIb. A 
Pn10-19 e Pn10-21 associam-se uma da IXaa e duas da XIa. A Pn10-20 associam-se uma da IIa, uma da VIIa, 
uma da IXa, duas da XIa, duas da XIb e uma da XId. A Pn10-20 e Pn10-21 associam-se uma da IIb, uma da IIIc, 
uma da IXab, uma da IXba e uma da XId. A Pn10-21 associa-se uma da XIa. À direita dos animais encontram-se 
uma da IIIc, uma da VIIa, duas da X, seis da XIa e uma da XIc. Entre a haste esquerda de Pn10-19 e Pn10-20 
identificam-se uma da IXa, uma da IXab, uma da IXb, uma da XIa e uma da XIb. Para a esquerda dos animais 
observa-se uma da Ib, quatro da VIIa, duas da IXaa, duas da X, sete da XIa, três da XIb, duas da XIc e uma da XId. 

Entre os dois últimos conjuntos referidos, num plano um pouco mais baixo, identifica-se um outro 
composto apenas por motivos não figurativos incisos. Inventariaram-se uma da chave IXab, treze da XIa, treze da 
XIb e duas da XIc. 

No limite direito do sector localiza-se o quarto conjunto, correspondendo este ao mais icónico e visível. 
De facto é aí que se encontra o enorme veado orientado para a esquerda (Pn10-22) que se avista desde uma longa 
distância; esta visibilidade é-lhe concedida pela técnica utilizada na feitura dos seus limites e armações – a 
raspagem; a cabeça é subtriangular com o focinho arredondado; as hastes dispõem-se segundo uma perspetiva 
biangular oblíqua; na da direita observa-se o estoque, o contraestoque, a ponta intermédia e a coroa composta por 
cinco pontas; na da esquerda observa-se o estoque, o contraestoque, duas pontas intermédias (situação rara na 
natureza) e uma coroa composta por cinco pontas; a cérvico-dorsal apresenta uma leve concavidade e a linha 
ventral é convexa; o bordo traqueal é côncavo; sob o bordo ventral da cabeça destaca-se uma unidade gráfica da 
chave IIa, que se confunde com uma papada exagerada; as patas dianteiras dispõem-se em perfil biangular oblíquo, 
descobrindo-se um casco globular na da esquerda; das traseiras apenas se observa uma pata, aberta na extremidade 
distal. 

No interior desta figura encontra-se uma cerva estriada orientada para a esquerda (Pn10-23); apresenta 
cabeça subtriangular com o focinho reto e disposto obliquamente; as duas orelhas dispõem-se em perfil biangular 
reto, apresentando forma foliforme; o bordo cervical é reto; o dorso é côncavo e a garupa convexa; a linha ventral é 
também convexa; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; a nádega é arredondada e a cauda é foliforme; a pata 
da frente está apenas esboçada e a de trás é em forma de genérica de V, reconhecendo-se aí o jarrete. 

Sob esta figura parece encontrar-se a figuração parcial de um auroque inciso orientado também para a 
esquerda (Pn10-24); apresenta cabeça sub-retangular e um corno curvo atirado para a frente; das linhas cérvico-
dorsal e ventral só restam vestígios; a pata da frente é definida por dois traços retos paralelos entre si. No interior 
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da cabeça deste animal parece definir-se uma outra cabeça de auroque incisa e orientada para a esquerda (Pn10-
25); apresenta forma troncocónica e bordo traqueal reto; apenas um corno curto foi gravado, sendo atirado para a 
frente. 

Em cima, sobrepondo a coroa da haste direita do grande veado, encontra-se um macho de cabra-montês 
estriado, orientado para a direita (Pn10-26); apresenta cabeça subtriangular com o focinho arredondado; os dois 
cornos, representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua, são curvos e atirados para trás; apresenta um 
pescoço bem definido e cérvico-dorsal reta; a linha ventral é algo convexa, assim como o bordo traqueal; a pata 
dianteira é encurvada para a frente; as duas traseiras são retas e dispostas segundo uma perspetiva biangular reta. 

No interior do último animal, na zona do peito, alguns traços que contrariam o estriado interior da figura 
parecem configurar a zona anterior do um equídeo inciso orientado para a direita (Pn10-27); a linha fronto-nasal 
está apenas esboçada; a ganacha é arredondada e queixo reto; a crineira é ligeiramente atirada para a frente em 
ângulo e delimitada internamente; o bordo traqueal é reto; da pata dianteira apenas se percebe o bordo caudal que 
corresponde a um traço reto. 

Pn10-26 sobrepõe também a representação parcial de um cavalo inciso orientado para a direita (Pn10-28); 
a cabeça está apenas esboçada, apresentando forma troncocónica; a crineira é alta; o pescoço é longo e a cérvico-
dorsal reta; o bordo traqueal é côncavo; dos quartos traseiros observa-se o bordo caudal do membro posterior. 

Abaixo do capríneo Pn10-26, e sobrepondo as hastes do veado, observa-se um veado estriado orientado 
para a direita (Pn10-29); apresenta cabeça oblonga e duas hastes representadas segundo uma perspetiva biangular 
reta; na da direita observa-se o estoque, a ponta intermédia e a coroa composta por duas pontas; na da esquerda 
apenas se observa as duas pontas da coroa; por trás desta haste vê-se uma orelha de configuração triangular; na 
cérvico-dorsal o garrote, dorso e garupa estão bem diferenciados; a cauda, perfeitamente delineada por incisão 
simples encontra-se levantada; os quartos traseiros estão apenas esboçados, aí se observando uma anca reta e as 
extremidades distais das patas; as duas dianteiras apresentam-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo 
as coxas em forma de V e as pernas definidas por traços retos. 

Para a sua esquerda, e parcialmente por si sobreposto, encontra-se a representação parcial de um macho de 
cabra-montês definida por incisão simples e orientado para a direita (Pn10-30); a cabeça apenas está definida pela 
linha fronto-nasal reta e disposta diagonalmente; os dois cornos são curvos e atirados para trás, segundo uma 
perspetiva uniangular; a linha cérvico-dorsal é sinuosa. 

Mais abaixo à direita, ocupando o espaço livre entre o dorso e a zona inferior da haste esquerda do veado 
Pn10-22, observa-se a representação parcial de um capríneo estriado orientado para a direita (Pn10-31); apresenta 
cabeça triangular com um bordo ventral convexo; os cornos são longos e direitos, vistos segundo uma perspetiva 
biangular reta; o pescoço é biconvexo e a cérvico-dorsal reta. 

Sobrepondo parcialmente o membro posterior de Pen10-22 encontra-se outro capríneo estriado orientado 
para a direita (Pn10-32); apresenta cabeça subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos, sendo o 
focinho apontado; os dois cornos apresentam uma subtil curvatura em S, encontrando-se atirados para trás segundo 
uma perspetiva biangular oblíqua; o pescoço está bem definido, sendo o bordo dorsal reto e o ventral côncavo; o 
corpo é sub-retangular e possante; as duas patas dianteiras apresentam distinção entre a coxa (triangular) e a perna 
(reta), encontrando-se dispostas em perfil biangular reto; da pata traseira parece reconhecer-se uma coxa triangular 
seguida de uma perna reta. 

Por trás desta figura observa-se a parte posterior de um quadrúpede (capríneo?), definido por incisão 
múltipla, orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo (Pn10-33); apresenta dorso direito e cauda 
curta de configuração foliforme atirada para trás; a pata traseira apresenta coxa triangular e pata reta; na linha 
ventral identifica-se a bainha; a pata dianteira é reta e atirada para a frente; o dorso parece dispor de uma banda à 
semelhança de JE16-17 e de Fr_m42-01. 

Sobrepondo Pn10-32 encontra-se um peixe (possível salmonídeo, a avaliar pelo apêndice na zona da 
cabeça) estriado, disposto quase na vertical, tombando ligeiramente para a esquerda (Pn10-34); apresenta dorso e 
ventre convexos e barbatana caudal apenas esboçada. 

Este peixe sobrepõe também um equídeo estriado orientado para a direita (Pn10-35); a cabeça é oblonga; 
o bordo cervical é convexo e o ventral reto; a cérvico-dorsal é algo côncava, tornando-se convexa na zona da 
garupa; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo; a linha ventral é reta; as patas da frente – dispostas em perfil 
biangular reto – são definidas por dois bordos retos; da traseira apenas se observa o bordo caudal curvo; a cauda, 
correspondente ao prolongamento da garupa, é atirada para trás. 

Mais abaixo no painel encontra-se outro peixe estriado virado para cima (Pn10-36); como o anterior 
apresenta a ponta da cabeça algo afilada, o que nos permite inferir estarmos perante um salmonídeo; a barbatana 
caudal é bifurcada, dorso e ventre são convexos; pelo menos uma barbatana ventral foi também figurada. 

As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas. Associadas a Pn10-22 
discriminam-se as seguintes: quatro da chave VIIa, sete da IXa, três da IXaa, três da IXab, seis da IXb, uma da 
IXba, quatro da IXbb, duas da IXc, três da X, vinte e oito da XIa, quinze da XIb, quinze da XIc, cinco da XId, uma 
da XIIIb e a chave IIa já referida acima. A Pn10-22 e Pn10-23 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, duas da XIa 
e uma da XIb. A Pn10-22, Pn10-23 e Pn10-24 quatro da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A Pn10-22 e Pn10-24 



	 84 

associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Pn10-22, Pn10-24 e Pn10-31 associam-se duas da IXa, uma da IXb, 
cinco da XIa, quatro da XIb, uma da XId e uma da XIIIb. A Pn10-22 e Pn10-26 associam-se uma da XIb e uma da 
XId. A Pn10-22 e Pn10-29 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXbb, uma da X, duas da XIa, duas da 
XIb e duas da XIc. A Pn10-22 e Pn10-32 associam-se uma da IXa, quatro da IXaa, uma da IXbb, uma da X e três 
da XIb. À esquerda da cabeça de Pn10-22 encontram-se uma da XIa e uma da XIb. À direita de Pn10-22 e Pn10-
29 observa-se cinco da XIa e uma da XIb. Acima do corno de Pn10-24 observa-se uma da IXbb e uma da XIa. A 
Pn10-26 associam-se uma da VIIa, cinco da XIa, uma da XIb e seis da XIc. A Pn10-26 e Pn10-28 associam-se 
uma da IIb, quatro da XIa, quatro da XIb e uma da XIIIa. A Pn10-26, Pn10-29 e Pn10-30 associa-se uma da IXba. 
A Pn10-28 associam-se três da IXa, três da IXaa, cinco da XIa, cinco da XIb e três da XIc. Acima de Pn10-28 
foram gravadas quatro da IXa, uma da IXb, doze da XIa, uma da XIb e uma da XIc; à esquerda observa-se ainda 
uma da IXa e uma da XIa. A Pn10-29 associam-se cinco da XIa e quatro da XIb. A Pn10-29 e Pn10-30 associam-
se uma da IIb, uma da IXb, duas da IXba e duas da XIb. A Pn10-30 associam-se uma da IXaa, duas da X, quatro 
da XIa e uma da XIb. A Pn10-32 associam-se duas da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, seis da XIa, cinco da XIb, 
uma da XId e duas da XIIIb. A Pn10-32 e Pn10-34 associam-se uma da IXbb, uma da XIa, uma da XIc e uma da 
XId. A Pn10-32, Pn10-34 e Pn10-35 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, uma da 
IXb, uma da IXba e duas da XIb. A Pn10-32 e Pn10-35 associam-se uma da IXaa e duas da XIa. A Pn10-33 
associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da IXba, duas da IXbb, duas da XIa, três da XIb e uma da XId. Em 
torno de Pn10-33 e abaixo do ventre de Pn10-22 encontram-se uma da IIb, duas da IXa, quatro da IXaa, quatro da 
IXb, três da IXba, duas da IXbb, cinco da X, treze da XIa, dezoito da XIb, cinco da XIc e onze da XId. A Pn10-34 
associam-se uma da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, uma da IXba, e uma da XIa. A Pn10-34 e Pn10-35 associam-
se uma da IXbb, uma da X, três da XIb e uma da XIc. A Pn10-35 associam-se uma da Ib, uma da IIIc, uma da 
VIIa, sete da IXa, oito da IXaa, duas da IXab, duas da IXb, uma da IXba, uma da IXbb, duas da X, dez da XIa, 
nove da XIb, três da XIc e três da XId. A Pn10-36 associam-se duas da IXa e cinco da XIa. 

O quinto conjunto localiza-se acima do terceiro, em painel destacado, sendo constituído apenas por 
incisões. Apenas se identifica uma hipótese de animal; corresponde este a um quadrúpede inciso orientado para a 
direita (Pn10-37); apresenta cabeça de configuração subtriangular, com nuca alta e angulosa, linha fronto-nasal 
reta e arranque da ganacha côncava; a zona do focinho encontra-se aberta; o bordo traqueal é reto; o corpo é sub-
retangular, com uma cérvico-dorsal sinuosa; apenas a pata traseira foi representada, correspondendo a um traço 
reto que encurva na zona da perna; um curto traço horizontal, se bem que descaído, pode corresponder à cauda; 
alguns traços no interior podem corresponder a vestígios de estriado. 

Em volta da figura são várias as unidades gráficas não figurativas, discriminando-se as seguintes: uma da 
chave IXaa, uma da IXab, uma da IXba, uma da X, dezasseis da XIa, cinco da XIb, duas da XIc e cinco da XId. 

O último sector encontra-se imediatamente à direita, sendo separado do anterior por fraturas da rocha; 
também ele é composto exclusivamente por incisões. Trata-se de um dos painéis mais profusamente decorados da 
rocha, sendo muito difícil isolar figuras no meio desta enorme concentração de incisões. Ainda assim, um estudo 
aturado permitiu a identificação de vários animais. Na parte superior da rocha observa-se um veado estriado 
voltado para a esquerda e disposto praticamente na vertical (Pn10-38); apresenta cabeça sub-retangular e duas 
hastes representadas segundo uma perspetiva biangular reta, sendo o estoque e contraestoque da da direita as 
únicas pontas reconhecíveis; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical convexo, dorso anguloso e garupa convexa; 
a linha ventral está apenas esboçada; a cauda é foliforme, encontrando-se ligeiramente levantada; as patas 
apresentam forma em V, dispondo-se as dianteiras em perfil biangular reto e as traseiras em biangular oblíquo; as 
primeiras são em V e abertas na extremidade distal, enquanto as segundas apresentam coxa triangular e pernas 
retas; uma segunda cabeça, de forma semelhante à primeira, encontra-se esboçada abaixo desta última; encontra-se 
orientada para baixo encostando-se o seu bordo traqueal ao do da figura anterior, razão pela qual consideramos 
estar perante outro exemplo de animação. 

Sobre os quartos traseiros deste animal descobre-se a representação parcial de um capríneo estriado 
orientado para a direita (Pn10-39); apresenta cabeça subtriangular e dois cornos com uma configuração em ténue 
S, atirados para trás segundo uma perspetiva biangular oblíqua; linhas cérvico-dorsal e ventral são retas; as duas 
patas dianteiras dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a zona posterior do animal não parece ter 
sido definida. 

Estas patas sobrepõem um cavalo inciso orientado para a direita (Pn10-40); a cabeça apresenta linha 
fronto-nasal reta, bordo ventral convexo e focinho apontado; a crineira é algo atirada para a frente; a cérvico-dorsal 
é côncava, tornando-se convexa na zona da garupa; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois 
traços retos e aberta na extremidade distal; dos quartos traseiros parece observa-se o que poderá corresponder ao 
bordo cranial da coxa; a zona da garupa encontra-se estriada. 

Os três últimos animais sobrepõem as armações de uma representação parcial de grande cervídeo estriado, 
voltado para a esquerda (Pn10-41); a cabeça está levantada, sendo a linha fronto-nasal reta e o bordo ventral 
ligeiramente côncavo; as hastes estão apenas esboçadas e representadas segundo um perfil biangular reto; um 
conjunto de traços paralelos poderá configurar o estoque da da esquerda; por trás observa-se uma orelha foliforme; 
o bordo traqueal é ligeiramente convexo e desenvolve-se praticamente até meio do painel. 
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Este animal e Pn10-40 são sobrepostos por um peixe estriado orientado para cima (Pn10-42); apresenta 
dorso e ventre convexos; a única barbatana reconhecível é uma das ventrais. Um outro possível peixe estriado 
(Pn10-43) foi gravado sobre Pn10-38, Pn10-39 e Pn10-40; está também orientado para cima, encontrando-se algo 
dobrado sobre si mesmo. 

O veado Pn10-41 é também sobreposto por uma outra representação da mesma espécie, orientada para a 
direita (Pn10-44); apresenta cabeça subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos; as duas hastes, 
de exageradas dimensões, dispõem-se em perfil biangular oblíquo; na da direita apenas se observa as pontas da 
coroa; na da esquerda, embora o tronco esteja algo perdido, observa-se o estoque, uma ponta intermédia e duas 
pontas da coroa; uma orelha é discernível por trás da haste direita; a cérvico-dorsal é reta e a linha ventral convexa; 
o bordo traqueal é tendencialmente côncavo, se bem que uma subtil convexidade se descubra na zona da goela; a 
pata da frente é aberta na extremidade distal; as traseiras parecem ser triangulares, dispondo-se em perfil biangular 
oblíquo; o animal é definido por contorno múltiplo, encontrando-se estriado no interior da cabeça, nas zonas do 
ventre, dorso, quartos traseiros e hastes. 

Abaixo do ventre deste animal identifica-se uma série de outros de menores dimensões; ao centro 
encontra-se um cavalo inciso orientado para a esquerda e inclinado para cima (Pn10-45); apresenta linha fronto-
nasal algo convexa e arranque da ganacha reto, encontrando-se a zona do focinho em aberto; a crineira está algo 
alteada e atirada para a frente; a cérvico-dorsal é reta, prolongando-se por uma cauda longa e atirada para trás; as 
patas, apenas uma por par e sem cascos, são retas; a linha ventral é algo convexa e o bordo traqueal côncavo.  

À esquerda da cabeça do equídeo anterior observa-se uma cabeça de um quadrúpede estriado orientado 
para a esquerda (Pn10-46); apresenta linha fronto-nasal e bordo ventral convexos, sendo o focinho apontado; junto 
à fronte observa-se uma orelha foliforme atirada para a frente; uma linha côncava que arranca da nuca pode 
corresponder ao dorso; o bordo traqueal é reto e o peito côncavo. 

Mais para baixo, à esquerda, observa-se um veado inciso orientado para a direita (Pn10-47); apresenta 
uma cabeça com linha fronto-nasal reta, focinho arredondado e bordo ventral também reto; o pescoço é longo, 
sendo bordo dorsal reto e o ventral côncavo; apenas se observa uma haste atirada para trás, nela se observando uma 
ponta intermédia e a coroa. 

Para a direita do equídeo Pn10-45 observa-se um macho de cabra-montês inciso orientado para a direita 
(Pn10-48); apresenta cabeça subtriangular, bordo cervical reto e ventral convexo; os dois cornos dispõem-se 
segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o da direita curto e curvo e o da esquerda longo e em forma de S. 

Sobrepondo os quartos traseiros Pn10-45, encontra-se uma possível representação de cavalo, definida por 
contorno simples e múltiplo, orientada para a esquerda (Pn10-49); a cérvico-dorsal é reta; a cauda é farta, se bem 
que curta, encostando-se à nádega; os membros posteriores encontram-se representados segundo um perfil 
biangular oblíquo, sendo as pernas direitas; os cascos estão bem representados; a linha ventral é convexa; apenas se 
gravou um membro anterior, sendo este reto e aberto na extremidade distal; a cabeça parece estar virada para trás, 
apresentando forma sub-retangular e duas orelhas subtriangulares. 

As armações de um veado cobrem as últimas cinco figuras descritas. Este cervídeo (Pn10-50) é estriado, 
reduz-se à cabeça e está orientado para a direita; a cabeça é subtriangular e as armações dispõem-se segundo uma 
perspetiva biangular reta; reconhece-se em ambas duas pontas intermédias e outras duas da coroa. 

Para baixo observa-se o que à partida se identifica como um veado; contudo uma leitura mais atenta 
revela-nos a existência de duas cabeças; este dado, a par do facto das orelhas serem desproporcionalmente grandes 
relativamente às hastes, indicam-nos estarmos perante não um mas dois animais. Assim, o primeiro a ser gravado 
corresponde a uma cerva estriada orientada para a direita (Pn10-51); apresenta longo pescoço e uma cabeça 
subtriangular com o focinho apontado; as orelhas dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo a 
da esquerda subtriangular e atirada para trás e a da direita foliforme e disposta praticamente na vertical. Este 
animal foi posteriormente transformado num veado (Pn10-52) mediante aumento da cabeça e adição das hastes; a 
cabeça é também subtriangular com linha fronto-nasal reta e bordo ventral algo côncavo; a zona do focinho 
encontra-se em aberto; as hastes dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; na da direita reconhece-se 
o estoque, o contraestoque, a ponta intermédia e a coroa; na da esquerda só se observa a ponta intermédia e as da 
coroa. 

Para a direita observa-se um cavalo definido por incisão simples, orientado para essa direção (Pn10-53); 
apresenta linha fronto-nasal quase reta, focinho arredondado e bordo ventral com clara distinção entre queixo e 
ganacha; a crina é arredondada; a cérvico-dorsal é reta e o bordo traqueal convexo; a cauda é relativamente curta e 
atirada para trás; a pata traseira é em forma de V não chegando a fechar na extremidade distal; a dianteira é 
representada por apenas um traço vertical; o animal está estriado nas zonas do pescoço e da crineira. 

Para baixo reconhece-se um veado estriado orientado para a esquerda e inclinado para cima (Pn10-54); 
apresenta cabeça subtriangular com focinho arredondado; as hastes dispõem-se segundo uma perspetiva biangular 
reta, reconhecendo-se em ambas duas pontas intermédias e as das coroas; a linha cérvico-dorsal é algo convexa e a 
ventral reta; a cauda apresenta configuração triangular; a pata traseira reduz-se praticamente à coxa, encontrando-
se aberta na extremidade distal; a dianteira não se observa. 
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Menos certos são dois outros animais existentes no painel. Um corresponde a possível prótomo de veado 
(Pn10-55) existente sobre Pn10-38, Pn10-39 e Pn10-40. É definido por contorno múltiplo; apresenta cabeça com 
linha fronto-nasal reta, bordo ventral convexo e focinho apontado; o bordo cervical é reto, perfazendo com a fronte 
um ângulo quase reto; em cima parecem reconhecer-se as hastes curvas e dispostas em perfil biangular reto; a da 
esquerda é curta, não se observando nela qualquer ponta; a da direita é mais longa, sendo encimada pelas pontas da 
coroa. 

O outro possível animal encontra-se sobre o equídeo Pn10-45, podendo corresponder a um auroque 
macho orientado para a esquerda e ligeiramente inclinado para baixo (Pn10-56); foi definido mediante incisão 
simples; a cabeça parece reaproveitar como linha fronto-nasal a do equídeo sobre o qual se sobrepõe; observa-se 
ainda a zona da goela do animal e parte do bordo traqueal reto; sobre a linha fronto-nasal observa-se um corno 
curvo atirado para a frente e que se prolonga até ao garrote; o dorso é côncavo e a garupa convexa.  

As restantes incisões conformam unidades gráficas não figurativas. A Pn10-38 associam-se duas da chave 
IXaa, uma da IXbb, sete da XIa e quatro da XIb. A Pn10-38 e Pn10-39 associam-se uma da IXaa, uma da IXab, 
uma da IXbb e duas da XIa. A Pn10-38, Pn10-39 e Pn10-40 associa-se uma da XIc. Aos motivos anteriores e a 
Pn10-41 associa-se uma da XIc. Aos anteriores, a Pn10-43 e a Pn10-55 associa-se uma da IXa. A Pn10-38, Pn10-
39, Pn10-40, Pn10-41 e Pn10-55 associa-se uma da IXbb. A Pn10-38, Pn10-39, Pn10-41, Pn10-43 e Pn10-55 
associa-se duas da XIa. A Pn10-38, Pn10-39, Pn10-41, Pn10-43 e Pn10-55 associam-se duas da IXa, uma da 
IXab, duas da XIa e duas da XIc. A Pn10-38, Pn10-39 e Pn10-55 associam-se uma da IXaa, uma da IXba e uma 
da XIb. A Pn10-38 e Pn10-40 associa-se uma da XIb. A Pn10-38, Pn10-40 e Pn10-41 associam-se uma da XIa, 
uma da XIb e uma da XIIIa. A Pn10-38, Pn10-40, Pn10-41 e Pn10-55 associa-se uma da IXaa. A Pn10-39 
associam-se dez da XIa, três da XIb e uma da XIc. A Pn10-39 e Pn10-40 associa-se uma da XIb. A Pn10-39, 
Pn10-40, Pn10-41, Pn10-43 e Pn10-55 associam-se uma da IXba e quatro da XIa. A Pn10-39, Pn10-40 e Pn10-
55 associa-se uma da VIIa. A Pn10-39 e Pn10-55 associa-se uma da XIc. A Pn10-40 associam-se duas da IXa, 
uma da XIa, uma da XIb e duas da XIc. A Pn10-40 e Pn10-41 associam-se duas da XIa. A Pn10-40, Pn10-41, 
Pn10-42 e Pn10-44 associa-se uma da XIb. A Pn10-40, Pn10-41, Pn10-43 e Pn10-55 associa-se uma da IXaa. A 
Pn10-40, Pn10-41 e Pn10-55 associam-se uma da Vc, uma da XIa e uma da XIb. A Pn10-40 e Pn10-55 associa-se 
uma da IXa. A Pn10-41 associam-se sete da IXa, duas da IXaa, três da IXab, uma da IXb, uma da IXba, uma da 
IXbb, doze da XIa, onze da XIb, três da XIc, duas da XId e uma da XIIIa. A Pn10-41 e Pn10-42 associam-se uma 
da IXa e duas da XIb. A Pn10-41, Pn10-42 e Pn10-44 associa-se uma da IXab. A Pn10-41 e Pe10-44 associam-se 
uma da IXba, uma da X e duas da XIa. A Pn10-44 associam-se uma da Ib, uma da VIIa, três da IXa, sete da IXaa, 
cinco da IXab, cinco da IXb, sete da IXba, uma da IXbb, uma da X, trinta e duas da XIa, treze da XIb, três da XIc e 
duas da XId. A Pn10-44, Pn10-45 e Pn10-46 associam-se uma da IXaa e uma da XIb. A Pn10-44, Pn10-45, Pe10-
46, Pn10-48 e Pn10-50 associa-se uma da IXaa. A Pn10-44, Pn10-46 e Pn10-50 associa-se uma da IIIc. A Pn10-
44 e Pn10-48 associa-se uma da XIb. A Pn10-44, Pn10-48 e Pn10-50 associa-se uma da IXaa. A Pn10-45 
associam-se uma da IIb, três da VIIa, cinco da IXa, seis da IXaa, duas da IXab, cinco da IXb, duas da X, quinze da 
XIa, oito da XIb, três da XIc e uma da XIIIa. A Pn10-45 e Pn10-46 associam-se uma da IXa e uma da XIc. A 
Pn10-45, Pn10-46 e Pn10-56 associam-se uma da IXa, uma da IXbb e uma da XIb. A Pn10-45 e Pn10-48 
associam-se duas da IXba e uma da XIa. A Pn10-45, Pn10-48 e Pn10-50 associam-se uma da IIIc e uma da VIIa. 
A Pn10-45 e Pn10-49 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXba, duas da XIa, duas da XIb e uma da 
XIc. A Pn10-45, Pn10-49 e Pn10-50 associam-se uma da IXb e uma da XIb. A Pn10-45 e Pn10-50 associam-se 
uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, duas da XIa e duas da XIb. A Pn10-45 e Pn10-52 associam-se uma da 
IIIc, três da VIIa, três da IXaa, uma da IXab, três da IXb, duas da IXba, seis da XIa e sete da XIb. A Pn10-45 e 
Pn10-56 associam-se uma da IXb e uma da XIb. A Pn10-46 associam-se uma da X e uma da XIa. A Pn10-46 e 
Pn10-56 associa-se uma da XId. A Pn10-47 associam-se cinco da XIa e duas da XIb. A Pn10-47 e Pn10-50 
associam-se uma da IXa, uma da X e quatro da XIa. A Pn10-48 associam-se duas da IXa, uma da IXb, uma da 
IXbb e uma da XIa. A Pn10-48 e Pn10-50 associam-se uma da IXab e cinco da XIb. A Pn10-49 associa-se uma da 
VIIa, uma da IXba, três da XIa e uma da XIb. A Pn10-49 e Pn10-50 associam-se uma da IXa, uma da X e uma da 
XIb. A Pn10-49, Pn10-50 e Pn10-52 associa-se uma da XIc. A Pn10-49 e Pn10-52 associam-se uma da XIa, uma 
da XIb e uma da XIc. Uma unidade da Ib, duas da IIIc, três da VIIa, três da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, uma 
da IXba, uma da IXc, duas da X, catorze da XIa, nove da XIb e uma da XIc encontram-se associadas a Pn10-50. A 
este motivo e a Pn10-52 associam-se três da VIIa, uma da IXb, uma da IXc, três da X, três da XIb e duas da XIc. A 
Pn10-51 associam-se duas da VIIa, cinco da IXa, sete da IXaa, duas da IXab, duas da IXb, uma da IXba, uma da 
IXbb, quatro da X, cinco da XIa, treze da XIb e cinco da XIc. A Pn10-51 e Pn10-52 associam-se três da VIIa, uma 
da VIII, nove da IXa, oito da IXaa, duas da IXab, cinco da IXb, quatro da IXba, cinco da IXbb, uma da X, nove da 
XIa, seis da XIb, uma da XIc, uma da XId e uma da XIIIa. A Pn10-51 e Pn10-54 associam-se duas da IXaa, cinco 
da XIa e uma da XIb. A Pn10-52 associam-se uma da Ib, uma da IIIc, duas da VIIa, uma da VIII, cinco da IXa, 
seis da IXaa, dez da IXab, cinco da IXb, sete da IXba, quatro da IXbb, quatro da X, treze da XIa, dez da XIb, 
quatro da XIc e duas da XId. A Pn10-52 e Pn10-53 associam-se uma da IIIc, uma da IXaa, uma da XIa, uma da 
XIc e uma da XIIIa. Entre Pn10-52, Pn10-53 e Pn10-54 encontram-se duas da VIIa, duas da IXa, uma da IXaa, 
uma da IXb, uma da IXbb, uma da X e uma da XIa. A Pn10-52 e Pn10-54 associam-se uma da IXa e uma da IXbb. 
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A Pn10-53 associam-se duas da IXa, três da IXaa, duas da IXab, duas da IXbb, uma da X, cinco da XIa, quatro da 
XIb e uma da XIc. A Pn10-53 e Pn10-54 associam-se uma da VIIa, uma da IIIc, duas da IXbb, duas da XIa, duas 
da XIb e duas da XIc. A Pn10-54 associam-se uma da Ib, quatro da IIIc, quinze da VIIa, vinte e oito da IXa, trinta 
e cinco da IXaa, treze da IXab, oito da IXb, dezoito da IXba, dez da IXbb, duas da IXc, catorze da X, quarenta e 
três da XIa, trinta e nove da XIb, dez da XIc, cinco da XId e cinco da XIIIb. 

Junto do canto inferior direito do painel identifica-se uma unidade gráfica não figurativa da chave IXb. 
Finalmente, refira-se uma série de unidades gráficas não figurativas que se dispõem em coluna junto do limite 
esquerdo do painel; é possível a discriminação das seguintes: uma da chave VIIa, uma da IXaa, uma da IXba, uma 
da X, quinze da XIa e quatro da XIb. 
 

Rocha 11 (Fig. 36): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 59-361, 402-403). Localiza-se a cerca de 12,5 m para nor-noroeste da anterior, 
a 140 m de altitude. Corresponde a um amplo paredão de configuração subtrapezoidal orientado para noroeste; 
apresenta uma superfície regular e porosa, sendo de cor castanho-alaranjada; as fraturas que a atravessam dividem-
na em cinco painéis, encontrando-se historiados os dois da esquerda e o da direita.  

É neste último que se encontram as figurações zoomórficas. Em cima reconhecemos o bordo cranial de 
uma pata traseira, linha ventral e arranque do bordo caudal de uma pata dianteira de um quadrúpede inciso 
orientado para a direita (Pn11-01). Também incisas são dois outros conjuntos gráficos que se situam mais abaixo e 
que se encontram sobrepostos pelas duas figuras picotadas a que nos referiremos em seguida. O primeiro dos 
conjuntos corresponde à cérvico-dorsal, nádega e cauda de um auroque orientado para a direita (Pn11-02). O 
segundo dos conjuntos corresponde aos quartos traseiros de outro auroque orientado na mesma direção (Pn11-03); 
os quartos traseiros correspondem a uma pata definida por dois bordos curvos divergentes, nádega arredondada e 
cauda longa e tombada para trás; é o ângulo pronunciado do arranque da cauda a característica que valorizámos no 
diagnóstico da espécie. 

O primeiro dos conjuntos é sobreposto por um veado picotado orientado para a direita (Pn11-04); 
apresenta-se com a cabeça levantada, presumivelmente em posição de brama; a cabeça apresenta configuração 
subtriangular, encontrando-se aberta na zona do focinho; observa-se uma haste parcialmente contornada, dela se 
identificado o estoque; a cérvico-dorsal e o bordo traqueal são côncavos; o peito é convexo; a linha ventral é 
convexa; a cauda é foliforme; as patas encontram-se abertas nas extremidades distais.  

Abaixo, sobrepondo Pn11-03 encontra-se um veado, também picotado e orientado para a direita (Pn11-
05); apresenta características muito semelhantes ao anterior, embora a fragmentação do suporte o tenha mutilado 
um pouco, designadamente na zona da pata dianteira e na do bordo dorsal da cabeça; este animal parece, no 
entanto, ter as suas hastes representadas segundo uma perspetiva biangular reta, reconhecendo-se na da esquerda o 
que parecem ser os restos da coroa; por trás da haste direita vê-se o traço da orelha. 

Neste painel observam-se ainda várias unidades gráficas não figurativas. Associadas a Pn11-01 
identificam-se uma da VIIa, três da XIa e uma da XIb. Entre Pn11-02, Pn11-04 e Pn11-05 encontram-se uma da 
IXa, duas da XIa, uma da XIb e uma da XIIIa. A Pn11-02 e Pn11-05 associa-se uma da IXbb. Uma unidade da 
chave XIa associa-se a Pn11-03. A esta figura e a Pn11-05 associa-se uma da XIc. A Pn11-04 associam-se uma da 
VIIa, uma da IXa, uma da IXaa, três da IXab, dezasseis da XIa, três da XIb e uma da XIIIb. A Pn11-05 associam-
se uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, sete da XIa (uma delas picotada), três da XIb, uma da XIc, uma da XId 
e uma da XIIIb. Finalmente, refira-se a existência de uma unidade da chave XIa gravada um pouco para a esquerda 
e para baixo da pata de Pn11-03. 

No primeiro painel da esquerda só se identificam unidades gráficas não figurativas conseguidas por 
incisão. Concentram-se num grupo, associando-se por sobreposição. Discriminaram-se as seguintes: uma da chave 
Ib, cinco da VIIa, uma da VIII, dez da IXa, catorze da IXaa, doze da IXab, três da IXb, uma da IXba, oito da IXbb, 
uma da IXc, catorze da X, cinquenta e cinco da XIa, dezassete da XIb, quatro da XIc e três da XId. 

No painel imediatamente à direita identificam-se três conjuntos de unidades gráficas não figurativas. Um 
primeiro situa-se acima dos restantes. É dominado pela presença de uma unidade da chave IXa picotada. Em sua 
volta distinguem uma série de outras conseguidas por incisão. É possível a descriminação das seguintes: duas da 
chave VIIa, quatro da IXa (para além da picotada já referida), uma da IXaa, três da IXab, onze da XIa, oito da XIb 
e uma da XIc. O segundo conjunto encontra-se imediatamente abaixo e é constituído pelas seguintes unidades 
gráficas não figurativas: quatro da chave VIIa, dezasseis da IXa, dezanove da IXaa, três da IXab, quatro da IXba, 
cinco da IXbb, vinte da XIa, doze da XIb, oito da XIc e duas da XId. O último conjunto localiza-se imediatamente 
abaixo, sendo composto pelas seguintes unidades gráficas não figurativas: uma da chave VIIa, cinco da IXa, cinco 
da IXaa, quatro da IXab, duas da IXb, uma da IXba, duas da IXbb, uma da X, dezassete da XIa, treze da XIb, três 
da XIc e uma da XIIIa. 
 

Rocha 12 (Fig. 37): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 361-362, 404). Localiza-se a cerca de 67 m para sudeste da rocha 10, a 185 m 
de altitude, encontrando-se já em plena vertente da Penascosa. Corresponde a um painel de cor castanho-
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acinzentada, de configuração subtrapezoidal. Apresenta uma superfície regular e algo porosa, orientando-se para 
noroeste. Todas as figurações aqui presentes foram conseguidas por incisão. 

 
Fig. 36: Rocha 11 da Penascosa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
António Martinho Baptista). 
 

São seis os zoomorfos identificados. Assim, sensivelmente a meio do eixo horizontal da rocha, na zona 
superior da mesma identifica-se a representação parcial de um quadrúpede estriado orientado para a direita (Pn12-
01); está reduzido ao membro posterior (de configuração reta) e à linha ventral (algo côncava na zona inguinal, 
tornando-se depois convexo). 
 Abaixo observa-se capríneo estriado orientado também para a direita (Pn12-02); apresenta cabeça de 
configuração subtriangular, com linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; a nuca é arredondada e o pescoço 
bem marcado; os dois cornos são curvos e atirados para trás, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua; a cérvico-dorsal é convexa na zona do garrote, tornando-se depois côncava; a traseira está mal definida, 
parecendo, no entanto, ter-se esboçado uma curta cauda atirada para trás; é difícil perceber se se encontram 
representados ambos os membros posteriores (neste caso, segundo uma perspetiva biangular oblíqua) se apenas 
um; a linha ventral é algo convexa; as patas dianteiras estão representadas segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua nelas se percebendo coxas, pernas e cascos; o bordo traqueal está apenas esboçado. 
 Imediatamente abaixo reconhece-se a representação da zona posterior de um cervídeo estriado, orientado 
para a esquerda (Pn12-03); apresenta dorso praticamente reto e uma garupa angulosa; a cauda é foliforme; as duas 
patas traseiras dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, nelas se observando as coxas triangulares e 
as pernas definidas por traços retos. 
 Imediatamente abaixo reconhece-se a figuração de um auroque estriado orientado para a direita (Pn12-
04); apresenta cabeça alongada com linha fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho arredondado; os cornos são 
curvos e dispostos segundo uma perspetiva biangular reta; o corpo é subovoide e a cauda não se identifica; as patas 
traseiras correspondem a simples traços retos, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular reta; as dianteiras, 
em forma de V, dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua. 
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Fig. 37: Rocha 12 da Penascosa (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 
 Para a direita observa-se um capríneo estriado orientado nessa direção (Pn12-05); apresenta cabeça 
subtriangular com focinho arredondado; são visíveis os dois cornos curvos dispostos segundo uma perspetiva 
biangular oblíqua; o pescoço é possante e de configuração sub-retangular; o corpo é esguio, sendo a cérvico-dorsal 
algo convexa e a linha ventral reta (com a zona do ventre mais saliente). As quatro patas são retas, dispondo-se 
cada par segundo uma perspetiva biangular reta. 
 Os dois últimos animais encontram-se no interior do que parece corresponder a uma figuração de grandes 
dimensões de um auroque definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda (Pn12-06); esta figura 
encontra-se reduzida à cérvico-dorsal e à cauda; esta é curva e atirada para trás. 
 Relativamente ao repertório não figurativo, encontram-se associadas a Pn12-01 uma unidade gráfica da 
chave IXab, duas da X, uma da XIa, quatro da XIb e uma da XIc. A Pn12-01 e Pn12-02 associa-se uma da VIIa. 
Exclusivamente a Pn12-02 associam-se uma da IIb, uma da VIIa, três da IXa, oito da IXaa, nove da IXab, seis da 
IXb, dez da IXba, três da IXbb, duas da IXc, cinco da X, vinte e três da XIa, vinte e cinco da XIb, duas da XIc e 
cinco da XId. Acima de Pn12-01 e Pn12-02 identificam-se uma da VIIa, duas da IXaa, uma da IXab, catorze da 
XIa, três da XIb, uma da XIc e uma da XId. Uma unidade gráfica da chave IXa, duas da IXaa, uma da IXab, uma 
da IXbb, uma da X, nove da XIa, duas da XIb e uma da XIc localizam-se à esquerda de Pn12-02. Já à direita deste 
último motivo identifica-se uma da IXa, uma da IXbb, uma da X, oito da XIa e duas da XIb. A Pn12-02 e Pn12-03 
associam-se uma da VIIa, quatro da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, duas da IXbb e uma da XIa. A Pen12-03 
associam-se uma da IXaa, duas da IXab, uma da IXb, uma da X, quatro da XIa, quatro da XIb e uma da XIc. A 
Pn12-03 e Pn12-06 associam-se uma da Ib e uma da VIII. A Pn12-04 (e consequentemente a Pn12-06) associam-
se três da VIIa, uma da IXa, quatro da IXaa, cinco da IXab, cinco da IXb, cinco da IXba, seis da IXbb, uma da IXc, 
uma da X, dezoito da XIa, quinze da XIb, cinco da XIc e uma da XId. A Pn12-05 (que se encontra no interior de 
Pn12-06) associam-se duas da IIa, uma da IIIc, seis da IXaa, uma da IXab, uma da IXc, doze da XIa, dezasseis da 
XIb, três da XIc e duas da XId. Exclusivamente a Pn12-06 associam-se duas da VIIa, oito da IXa, quinze da IXaa, 
cinco da IXab, quatro da IXb, três da IXba, três da IXbb, cinco da X, sessenta e duas da XIa, dezanove da XIb, 
catorze da XIc e nove da XId. Quatro unidades gráficas da chave XIa, cinco da XIb e uma da XId localizam-se à 
esquerda de Pn12-06. À direita deste último motivo identificam-se ainda três da VIIa, duas da IXb, duas da IXbb, 
cinco da XIa, duas da XIb, três da XIc, três da XId e duas da XIII. 
 

Rocha 13 (Fig. 38): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 362, 404). Localiza-se a cerca de 7 m para nordeste, a cerca de 187 m de 
altitude; apresenta configuração subtrapezoidal e uma variação cromática entre o castanho e o cinzento; a 
superfície é regular e lisa, orientando-se para oeste. Todas as figurações aí gravadas foram conseguidas por incisão. 
 A única figuração presente encontra-se na parte superior do painel, sensivelmente ao centro, 
correspondendo a um veado estriado disposto na oblíqua e orientado para a esquerda (Pn13-01); apresenta cabeça 
oblonga com linha fronto-nasal reta, focinho arredondado e bordo ventral com queixo e ganacha bem demarcadas; 



	 90 

no seu interior observa-se o olho. A encimar a cabeça observam-se as orelhas e as hastes dispostas segundo uma 
perspetiva biangular reta; as primeiras são foliformes, arrancando a partir do lado externo das hastes; na haste da 
direita reconhece-se a três pontas intermédias e as da coroa; na da esquerda observa-se o estoque, o contraestoque, 
as pontas da coroa e três pontas intermédias; o pescoço é alongado e o garrote bem marcado, tornando-se a linha 
cérvico-dorsal a partir daqui convexa; a nádega é também arredondada; a cauda é definida por três traços dispostos 
na horizontal e sensivelmente paralelos entre si; as patas (apenas uma por par) são atiradas para o exterior, nelas se 
distinguindo as coxas (subtriangulares) das pernas (traços retos); a linha ventral é convexa e o bordo traqueal 
côncavo. 
 As restantes figurações são não figurativas, sendo possível distinguir-se três concentrações. Uma delas 
localiza-se essencialmente sobre Pn13-01; diretamente associadas a essa figura são distinguíveis as seguintes 
unidades gráficas: duas da chave VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, uma da IXba, uma da X, nove da XIa, quatro da 
XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. Ainda nesta concentração, mas dispostos em torno do cervídeo, identificaram-se 
ainda uma da Ia, uma da VIIa, três da IXaa, duas da X, vinte da XIa, seis da XIb e uma da XId. 
 A segunda concentração encontra-se um pouco abaixo à esquerda e é composta por oito unidades da 
chave XIa (três delas em sequência), uma da XIb e duas da XIc. 
 Finalmente, a terceira concentração localiza-se no sector direito do painel e é composta pelas seguintes 
unidades gráficas: uma da chave IIa, duas da VIIa, duas da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, três da 
X, quinze da XIa, doze da XIb, nove da XIc e quatro da XId. 

 
Fig. 38: Rocha 13 da Penascosa (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 

Rocha 15 (Fig. 34): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publica a sua descrição e o respetivo 
decalque (Baptista e Gomes, 1997, 363-364, 406). Como rocha 15 foram inventariados três fragmentos 
identificados em muro de pedra vã localizado no sopé da colina onde se encontra o grupo de rochas 6 a 9. O muro 
localiza-se a 137 m de altitude, a cerca de 7,5 m para oeste da rocha 6. As peças apresentam cor castanho-escura, 
sendo as suas superfícies regulares e lisas. 
 As três peças apresentam traços picotados. Dadas as características do suporte e a orientação da 
xistosidade, estes elementos poderão ter origem na rocha 9, como foi já sugerido por Baptista e Gomes para os 
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casos das peças A e B (1997, 363); de facto os traços presentes nas três peças ajudam a completar Pn09-01, tal 
como demonstrado na figura 34. Segundo a nossa interpretação, os dois traços da peça C que naquela publicação 
são lidos como a cauda de um capríneo (Baptista e Gomes, 1997, 364), correspondem a parte do bordo ventral da 
cabeça, pera e arranque do bordo traqueal de Pn09-01; o traço remanescente pertence à linha fronto-nasal desse 
animal, podendo o picotado restante ser interpretado como o seu olho.  
 As restantes figuras dos fragmentos são incisas. Um dos motivos figurativos encontra-se imediatamente 
abaixo do corno de Pn09-01, na peça A; corresponde ao prótomo estriado de uma cerva orientada para a direita 
(Pn15-01); esta cabeça apresenta uma linha fronto-nasal convexa na zona da fronte, tornando-se depois côncava; o 
focinho é reto e bordo ventral da cabeça convexo; em cima parece reconhecer-se uma pequena orelha foliforme; do 
bordo traqueal observa-se o arranque. A posição da cabeça é comum nestes animais, devendo representar 
comportamento de alerta ou de alimentação em ramagens altas das árvores. 
 O outro motivo figurativo corresponde aos quartos traseiros de um quadrúpede definido por contorno 
simples, inclinado para cima e orientado para a direita (Pn15-02); encontra-se sob a nádega de Pn09-01, dele se 
observando a nádega arredondada, a pata traseira em forma de triângulo e a linha ventral convexa. 
 As restantes figurações são não figurativas. Associadas a Pn15-01 encontram-se três da chave XIa e uma 
da XIc. A Pn09-01 (quartos traseiros e corno) associam-se uma da IIIb, uma da VIIa, uma da IXba, uma da IXbb, 
uma da X, dezasseis da XIa, seis da XIb e uma da XId. Entre o corno e a garupa de Pn09-01 (e portanto não se 
percebendo com clareza qual a relação com Pn15-01) identifica-se uma da Ib, uma da IIIc, uma da IXa, uma da 
IXaa, uma da IXb, duas da IXba, quatro da XIa, quatro da XIb e duas da XIc. 
 No segundo elemento pétreo encontramos o que deve corresponder a parte do dorso e do ventre de Pn09-
01; trata-se de dois traços picotados executados após esboço inciso; neste fragmento encontra-se ainda uma série de 
incisões que, com todas as reservas advindas do estado fragmentado da peça, podemos classificar da seguinte 
maneira: a Pn09-01 associam-se duas unidades da chave IXa, uma da IXba, duas da IXbb, uma da IXc, uma da X, 
onze da XIa, sete da XIb, uma da XIc e duas da XId; por baixo do ventre de Pn09-01 encontra-se ainda uma 
unidade gráfica da chave XId (que poderá, no entanto, corresponder à continuação de Pn09-02). Refira-se ainda a 
existência de duas covinhas. 
 No terceiro elemento pétreo identificamos o que poderá corresponder à linha fronto-nasal ligeiramente 
convexa, olho, queixo reto, pera linear e arranque do bordo traqueal de Pn09-01, tudo picotado. Sobre a linha 
fronto-nasal identifica-se ainda uma unidade gráfica da chave XIa. 
 

Rocha 16 (Fig. 39): Foi dada a conhecer em 2010 (Baptista & Santos, 2010, 62), pese embora o seu 
decalque só se tenha publicado dois anos mais tarde (Santos, 2012, 60). Localiza-se a cerca de 19,65 m para és-
sudeste da anterior, a uma altitude de 199 m. Trata-se de um amplo painel de configuração sub-retangular e cor 
castanho-acinzentada; a superfície é regular e lisa, orientando-se para noroeste. As fissuras mais impressivas 
dividem-na, no entanto, em diversos painéis que poderão ter sido levados em conta na altura da gravação. Todas as 
figuras foram conseguidas por incisão. 
 Identificam-se quatro figurações zoomórficas, sendo três delas equídeos indubitáveis. O primeiro destes 
encontra-se no sector esquerdo do painel, sendo definido por contorno simples e orientado para a esquerda (Pn16-
01); apresenta uma cabeça com linha fronto-nasal convexa, ganacha convexa e queixo reto, encontrando-se o 
focinho em aberto; a crineira – de configuração convexa e delimitada interiormente – prolonga-se pela linha 
cérvico-dorsal que, no seu conjunto, apresenta suave convexidade; o bordo traqueal é ligeiramente convexo, assim 
como a linha ventral, conformada esta por uma série de linhas descontínuas curvas; não se representaram nem as 
patas nem os quartos traseiros. 
 O segundo equídeo – também definido por contorno simples (duplo na crineira) – encontra-se cerca de 
1,70 m para a direita, orientado para essa direção (Pn16-02); a cabeça apresenta linha fronto-nasal algo reta, 
focinho convexo e bordo ventral com ganacha e queixo também convexos, sendo a primeira muito pronunciada; no 
seu interior observa-se a boca (prolongamento do queixo após curva acentuada, e um olho); a crineira é em degrau 
e a linha cérvico-dorsal suavemente convexa; dois traços no seu final poderão marcar o arranque da cauda; o bordo 
traqueal é côncavo; nada mais se gravou deste animal.  
 O terceiro equídeo localiza-se a cerca de 0,80 m para a direita, correspondendo a um prótomo orientado 
nessa direção (Pn16-03); a cabeça é definida por contorno múltiplo e a crineira é estriada; linha fronto-nasal e 
bordo ventral da cabeça são convexos, sendo o focinho reto; a crineira termina em ângulo, apresentando uma 
delimitação exterior algo irregular. O zoomorfo remanescente corresponde à representação parcial de um 
quadrúpede indeterminado orientado para a direita (Pn16-04); apresenta uma cabeça subtrapezoidal com linha 
fronto-nasal e bordo ventral retas; o focinho é convexo, e a nuca angulosa; a linha cérvico-dorsal é algo indefinida, 
caraterizando-se genericamente pela sua suave convexidade; o interior do animal encontra-se estriado. 
 Mais insegura é a identificação de um peixe orientado para a direita e conseguido por incisão simples 
(Pn16-05); localiza-se a cerca de 18 cm para a direita e para baixo de Pn16-01; apresenta dorso e ventre convexos 
e o possível gancho na ponta da cabeça que os salmonídeos adquirem quando sobem os rios durante o inverno.
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Fig. 39: Rocha 16 da Penascosa (decalque da Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João Félix e Marcos García-Diez).
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 Os restantes motivos correspondem a unidades gráficas não figurativas; um primeiro grupo é discernível 
associado a Pn16-01, sendo constituído por duas da chave IXa, duas da IXaa, uma da X, nove da XIa, três da XIb e 
três da XIc. Uma segunda concentração deste tipo de motivos identifica-se a cerca de 35 cm para a direita e acima 
da concentração anterior; é constituída duas da VIIa, uma da IXa, quatro da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, uma 
da IXba, duas da X, doze da XIa, cinco da XIb, nove da XIc e uma da XIIIb. Uma terceira concentração localiza-se 
sobre Pn16-02; é composta por duas da VIIa, quatro da IXba, duas da IXbb, nove da XIa, três da XIb e uma da 
XIc. Outra concentração localiza-se entre esta e a composta pelas unidades que se associam aos zoomorfos 
localizados mais à direita. De entre os elementos desta quarta concentração, reconhecem-se os seguintes: uma da 
IXb, uma da IXba, uma da IXbb, uma da X, oito da XIa, cinco da XIb, três da XIc e quatro da XId. A última 
concentração situa-se sobre Pn16-03 e à sua volta; entre aquele motivo e Pn16-04 identificam-se duas da IXb, duas 
da XIa e duas da XIb. A Pn16-03 associam-se uma da VIa, quatro da IXa, duas da IXaa, dezassete da XIa, quatro 
da XIb, duas da XIc e quatro da XId. 
 

Rocha 17 (Fig. 40): Foi dada a conhecer em 1999, quando se publicou decalque parcial do painel 
(Baptista, 1999b, 112-113). Localiza-se a cerca de 13 m para su-sudeste da anterior, a uma altitude de 202 m. 
Trata-se de uma rocha mais alongada que alta, de configuração sub-retangular e cor castanho-acinzentada; a 
superfície é regular e algo porosa, orientando-se para noroeste. As gravuras concentram-se no sector esquerdo da 
rocha, sendo que pelo menos um dos motivos é já de cronologia holocénica. Os motivos anteriores são incisos, 
enquanto este último é conseguido essencialmente por raspagem. 
 No sector esquerdo, destaca-se do restante do suporte um painel, nele se encontrando os únicos motivos 
figurativos. Assim, sensivelmente ao centro reconhece-se uma fêmea de cabra-montês definida por contorno 
simples e múltiplo, orientada para a esquerda (Pn17-01); apresenta cabeça de configuração subtriangular com 
fronte destacada, chanfro reto, bordo ventral ligeiramente convexo e focinho apontado; no interior reconhece-se o 
olho, a boca e uma delimitação interna na zona do chanfro; apenas um corno foi gravado, sendo este curto e curvo; 
o bordo cervical é côncavo, o dorso reto e a garupa convexa; a cauda é atirada para trás, sendo definida por dois 
curtos bordos paralelos. A nádega é arredondada; as duas patas traseiras dispõem-se segundo uma perspetiva 
biangular oblíqua, apresentando configuração subtriangular; a linha ventral é convexa na zona do ventre e côncava 
na da cilheira; apenas uma pata dianteira – de configuração triangular – foi gravada; o bordo traqueal é reto e o 
peito convexo- côncavo. 

Uma segunda figuração zoomórfica encontra-se um pouco abaixo; corresponde aos quartos traseiros de 
um cervídeo definido por incisão simples, orientado para a esquerda e ligeiramente inclinado para baixo (Pn17-
02); apresenta cérvico-dorsal ligeiramente côncava, cauda foliforme e linha ventral convexa; apenas uma pata 
traseira foi gravada, nela se apreciando a distinção entre a coxa triangular e a perna reta; refira-se ainda que o 
bordo cranial da coxa se prolonga pelo interior do animal. 
 A outra figura zoomórfica do painel localiza-se mais abaixo, correspondendo a um quadrúpede estriado 
orientado para a esquerda (Pn17-03); apresenta um corpo de forma oblonga e extremamente alongado; a cérvico-
dorsal é ligeiramente convexa até à zona do garrote, tornando-se depois côncava; a nádega é tenuemente convexa e 
a cauda curta e tombada sobre ela; a linha ventral é convexa; apenas a pata dianteira foi gravada, sendo definida 
por dois traços retos paralelos entre si; a zona anterior do animal é algo indefinida, reconhecendo-se, no entanto, 
um pescoço longo e esguio; a cabeça não foi gravada. 
 A terceira figuração é já holocénica. Corresponde a um antropomorfo itifálico visto de frente, com o sexo 
orientado para a direita (Pn17-04); apresenta cabeça circular, longo corpo de tendência sub-retangular e duas 
pernas algo arqueadas; os braços são igualmente longos, reconhecendo-se no da esquerda os cinco dedos da mão; o 
falo é de grandes dimensões, encontrando-se ereto; por baixo observa-se o escroto, de configuração oblonga. Com 
exceção dos braços e dedos que foram definidos por incisão simples, todo o interior da figura foi raspado; esta 
localiza-se por trás de Pn17-01, parecendo recuperá-lo para o tempo do gravador, mediante cena de bestialismo. 
 As restantes gravuras deste painel são não figurativas; infelizmente é difícil perceber se serão todas 
pleistocénicas ou se existirão também incisões de cronologia holocénica; por uma questão de método, 
consideraremos também a possibilidade de associação entre unidades gráficas não figurativas e o motivo mais 
recente. Assim, associadas a Pn17-01 identificam-se uma unidade da chave IXaa, duas da IXba, uma da X, doze da 
XIa, e duas da XIb. À esquerda daquele motivo observa-se uma da XIa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XId. 
Entre Pn17-01 e Pn17-02 identificam-se duas da XIa e uma da XIb. No espaço compreendido entre Pn17-01, 
Pn17-02 e Pn17-03 observa-se uma da IXba, duas da IXbb, uma da X, três da XIa, uma da XIb e três da XIc. A 
Pn17-01 e Pn17-04 associam-se duas da IXa, uma da IXc, duas da XIa, uma da XIb e duas da XId. A Pn17-02 
associam-se uma da IIIc, uma da VIIa, três da VIII, duas da IXa, uma da IXaa, quatro da IXb, duas da IXba, duas 
da IXc, doze da XIa, treze da XIb e cinco da XId. A Pn17-03 associam-se uma da IIIc, uma da VIIa, duas da IXa, 
uma da IXaa, quinze da XIa, sete da XIb, e uma da XIc. A Pn17-04 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, duas da 
IXaa, três da XIa, três da XIb, uma da XIc e três da XId. À direita de Pn17-04 encontram-se uma da IIIc, seis da 
XIa, duas da XIb e duas da XId. Finalmente, refira-se ainda a existência de duas unidades da chave XIa na zona 
superior do painel. 
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 Um segundo painel encontra-se à direita do anterior. Nele só se observa unidades gráficas não figurativas, 
podendo distinguir-se as seguintes: uma da IIIc, cinco da VIIa, três da IXa, quatro da IXaa, oito da IXab, três da 
IXb, duas da IXba, cinco da IXbb, três da X, sessenta e cinco da XIa, vinte e seis da XIb, seis da XIc e treze da 
XId. 

 
Fig. 40: Rocha 17 da Penascosa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João 
Félix e Marcos García-Diez). 
 

Rocha 19 (Fig. 41): Foi dada a conhecer em 2002, quando se publicou decalque parcial dela, embora 
tenha sido identificada como 16 (Gomes, 2002, 179). Localiza-se a cerca de 10 m para sul da rocha 11, a uma 
altitude média de 140 m. Trata-se de um painel de forma poligonal, de cor castanho-acinzentada; a superfície é 
regular e algo porosa, orientando-se para oés-noroeste; o acesso a esta rocha só se dá mediante a subida de uma 
bancada (topo da rocha imediatamente em frente). 
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Fig. 41: Rocha 19 da Penascosa (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 

 
As fissuras e a configuração do painel permitem a distinção de dois sectores: o da esquerda, mais pequeno 

e grosso modo subquadrangular; o da direita, de maiores dimensões e genericamente sub-retangular, sendo neste 
que se encontram as únicas figurações zoomórficas claras da rocha. A que mais se destaca situa-se algo deslocada 
para a direita do centro geométrico do sector; corresponde a um grande veado, orientado para a esquerda, com 
algumas zonas da cabeça picotadas, sendo o resto do corpo definido por incisão múltipla (Pn19-01); a cabeça 
apresenta forma grosso modo triangular com linha fronto-nasal convexa na zona da fronte e reta na do chanfro, 
bordo ventral algo côncavo e focinho arredondado; no interior observa-se a boca (incisa) e o olho (picotado); as 
duas hastes dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; na da direita reconhece-se o estoque, o 
contraestoque, a ponta intermédia e a coroa; na da esquerda observa-se o estoque, o contraestoque, duas pontas 
intermédias e a coroa; por trás desta haste surge a orelha – de aspecto foliforme; a cérvico-dorsal apresenta clara 
distinção entre o bordo cervical (côncavo), garrote (convexo), dorso (côncavo) e garupa (convexa); a cauda é 
foliforme e disposta sobre a nádega; esta está apenas esboçada, apresentando forma arredondada; a pata traseira é 
definida por dois bordos sub-retilíneos, sendo aberta na extremidade distal; o bordo cranial prolonga-se pelo 
interior do corpo do animal; a linha ventral apresenta a zona inguinal côncava, sendo o resto convexo; a pata 
dianteira é atirada para a frente e terminada pelo casco; o bordo traqueal é reto e a zona do peito côncava. 

Abaixo do ventre deste animal reconhece-se linha ventral e o bordo cranial de uma pata traseira de um 
quadrúpede orientado para a esquerda (Pn19-02); trata-se de uma figura incisa definida por contorno simples e 
múltiplo. 

O terceiro animal do sector encontra-se sob a extremidade distal do membro posterior de Pn19-01, 
correspondendo a um quadrúpede acéfalo definido por contorno inciso simples e múltiplo, orientado para a 
esquerda e ligeiramente inclinado para baixo (Pn19-03); apresenta cérvico-dorsal descontínua de configuração 
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reta, arredondando na zona da garupa; a cauda prolonga essa curvatura descendo paralelamente à nádega; esta é 
suavemente convexa; da pata traseira observa-se o bordo caudal, reto e definido por contorno múltiplo; a 
configuração da pata dianteira parece sugerir diferenciação entre a coxa – estriada e mais larga – e a perna – 
retilínea e definida por contorno múltiplo; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; da cabeça só se observa o 
bordo cervical/ nuca, que apresenta configuração convexa. 

As restantes gravuras deste sector correspondem a unidades gráficas não figurativas incisas; a Pn19-01 
encontram-se associadas uma da chave Vc, dez da VIIa, uma da VIII, quatro da IXa, três da IXaa, cinco da IXab, 
quatro da IXb, uma da IXba, seis da IXbb, duas da X, quarenta e três da XIa, vinte e seis da XIb, catorze da XIc, 
sete da XId, duas da XIIIa e uma da XIIIb. A Pn19-02 associa-se uma unidade gráfica da chave XIb. A Pn19-03 
associam-se uma da IXaa, duas da IXab, uma da IXb, uma da IXba, oito da XIa, oito da XIb, três da XIc e uma da 
XIIIb. Entre os três zoomorfos, na zona inferior do painel, identificam-se uma da VIIa, uma da IXa, duas da IXb, 
onze da XIa, três da XIb e quatro da XIc. Finalmente, no quadrante esquerdo do sector, identificaram-se ainda duas 
da VIIa, três da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, três da IXb, quatro da IXbb, uma da X, oito da XIa, sete da XIb e 
cinco da XIc. 

Refira-se ainda a existência de uma série de impactos picotados que incidem sobretudo sobre Pn19-01. 
Entre o sector anterior e o da direita (atravessando, portanto a fratura que os separa) foi gravada uma unidade 
gráfica da chave XIa. Passemos agora à descrição dos grafismos – todos incisos – deste sector. Relativamente aos 
zoomorfos, parece-nos reconhecer os esboços parciais de cinco quadrúpedes. Assim, no cimo observa-se o que 
poderá corresponder à cérvico-dorsal de um quadrúpede orientado para a direita (Pn19-04); A curva e a 
contracurva desta unidade gráfica sugere-nos um cavalo, hipótese reforçada pela existência de um segundo traço na 
extremidade direita que pode ser interpretado como arranque da crineira. 

Na zona entre o dorso e a garupa do animal observa-se um corno em ténue S que arranca de uma cabeça 
orientada para a esquerda (Pn19-05); esta apresenta forma subtriangular, com linha fronto-nasal, focinho e bordo 
ventral retos; interpretamo-la como prótomo de um capríneo. 

Um pouco à esquerda e para baixo observa-se o que julgamos corresponder a um prótomo de uma cerva 
orientado para a esquerda (Pn19-06); a cabeça é alongada e o focinho ligeiramente apontado; a linha fronto-nasal é 
bombeada na zona da fronte e reta na do chanfro; o focinho é reto, assim como o bordo ventral da cabeça; deste 
animal observa-se ainda o arranque côncavo do bordo traqueal. 

Para a direita e um pouco abaixo de Pn19-05 observa-se o que poderá ser um prótomo de macho de cabra-
montês orientado para a direita (Pn19-07); apresenta cabeça de configuração sub-retangular com a fronte 
ligeiramente bombeada; a cabeça é encimada por corno curvo. 

A última representação zoomórfica do sector localiza-se abaixo da anterior, correspondendo a um outro 
prótomo orientado para a direita (Pn19-08); apresenta linha fronto-nasal com fronte bombeada, focinho aberto e 
queixo reto; o bordo cervical é reto; da extremidade da nuca convexa sai um traço que pode corresponder ao 
arranque de uma orelha ou de um corno; o animal pode corresponder a um capríneo ou cervídeo. 

As restantes gravuras são não figurativas; associadas a Pn19-04 encontram-se três unidades gráficas da 
chave VIIa, duas da IXa, três da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, uma da IXbb, duas da X, oito da XIa, sete da 
XIb e quatro da XIc. A Pn19-04 e Pn19-05 associa-se uma da IXaa. Entre Pn19-04, Pn19-05 e Pn19-06 
identificaram-se uma da IXaa, duas da IXb, duas da IXbb, duas da X, uma da XIa, quatro da XIb, uma da XIc, duas 
da XId e uma da XIIIb. Entre Pn19-04, Pn19-05 e Pn19-07 identificou-se uma da VIIa. Entre Pn19-04 e Pn19-06 
identificaram-se duas da XIa, uma da XIc e uma da XId. A Pn19-05 associam-se uma da X, uma da XIa, três da 
XIb e três da XIc. Entre Pn19-05, Pn19-06, Pn19-07 e Pn19-08 identificaram-se uma da VIIa, uma da IXa, duas 
da IXaa, duas da IXbb, quatro da XIa, três da XIb e uma da XIc. A Pn19-06 associam-se uma da Ia, três da IXaa, 
três da IXab, uma da IXba, uma da X, cinco da XIa, cinco da XIb, uma da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. Entre 
Pn19-06 e Pn19-07 identificou-se uma da VIIa e uma da XIa. A Pn19-07 associam-se uma da Ia, uma da IXa, 
duas da IXaa, três da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. À sua direita observa-se duas da IXa, uma da IXb, uma da 
IXc, duas da XIa e uma da XIb. A Pn19-08 associam-se uma da IIb, uma da XIa, cinco da XIb, duas da XIc e uma 
da XId. À sua esquerda foram gravadas uma da IXc, uma da XIa e uma da XIc, e à sua direita três da XIa. 
Finalmente, abaixo das figurações zoomórficas identifica-se ainda uma da IIIc, uma da VIIa, uma da IXa, uma da 
X, uma da XIa e uma da XIb. 
 

Rocha 21 (Fig. 42): Foi dada a conhecer em 2010 (Baptista & Santos, 2010, 62). Localiza-se no sector 
montante do sítio, a cerca de 57 m para leste da rocha 7, a uma altitude de 166 m; corresponde a um painel de 
configuração subtrapezoidal orientado para sudoeste; apresenta uma cor castanho-avermelhada e superfície regular 
e lisa; duas fraturas de disposição diagonal individualizam três superfícies por onde se distribuem as gravuras, 
exclusivamente incisas. 
 Na superfície inferior localiza-se o único zoomorfo reconhecível; corresponde este à representação parcial 
de um capríneo orientado para a esquerda e inclinado para baixo (Pn21-01); da cabeça só se observa a linha fronto-
nasal de configuração ligeiramente côncava, o arranque do focinho, e a nuca que com a fronte perfaz um ângulo 
obtuso; no interior da cabeça observa-se um olho circular; a cabeça é encimada por duas orelhas foliformes, 
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localizadas excessivamente ao alto e dispostas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; no meio das mesmas 
surge um corno curvo; a cérvico-dorsal é convexa e a cauda curta e longilínea, sendo definida pelo contorno de 
todo o seu perímetro; a anca é arredondada; a pata traseira é definida por dois bordos e aberta na extremidade 
distal, sendo que o bordo caudal apresenta a configuração do jarrete; o animal é definido por contorno simples e 
múltiplo (na zona da cérvico-dorsal). 
 As restantes unidades são não figurativas; associadas ao animal observam-se cinco da IXa, duas da IXaa, 
duas da IXba, nove da XIa, cinco da XIb e duas da XIc. Ainda na mesma superfície, mas para a sua direita 
observam-se uma da IXb, uma da IXba, sete da XIa, duas da XIb e uma da XIc. Para a esquerda de Pn21-01 foram 
gravadas outras quantas unidades gráficas; assim, entre o animal e o limite do painel, sensivelmente ao centro deste 
espaço observa-se uma concentração composta por uma da IXab, duas da IXb, cinco da XIa, três da XIb, duas da 
XIc e uma da XIIIa. 
 Na superfície mesial só se gravaram unidades gráficas não figurativas; designadamente uma da VIIa, uma 
da IXab, uma da XIa, três da XIb e três da XIc. 

 
Fig. 42: Rocha 21 da Penascosa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João 
Félix e Marcos García-Diez. 
 

Rocha 22 (Fig. 43): Foi dada a conhecer em 2010 (Baptista & Santos, 2010, 62). Localiza-se na zona 
jusante do sítio a cerca de 30 m para sudeste da rocha 10 e a uma altitude de 158 m; corresponde a uma rocha de 
cor castanho-avermelhada, orientada para nor-noroeste; é composta por dois painéis historiados separados entre si 
cerca de 80 cm; as superfícies historiadas são regulares e lisas.  
 O painel da esquerda apresenta configuração subtrapezoidal, encontrando-se a uma altura maior que o da 
direita (a base daquele situa-se sensivelmente à mesma cota que o topo deste); nele só se observa gravuras incisas 
que conformam unidades gráficas não figurativas; é possível a definição das seguintes unidades gráficas 
distribuídas pelo painel: uma unidade gráfica da chave VIIa, duas da IXa, três da IXaa, duas da IXab, duas da 
IXba, uma da IXbb, uma da X, dezanove da XIa, oito da XIb, duas da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. 
 O painel da direita apresenta configuração subtriangular; como no caso anterior, todas as gravuras aqui 
existentes foram conseguidas por incisão; aqui descobre-se as únicas figurações zoomórficas desta rocha. 
 Assim, na zona superior do painel observa-se a representação parcial de um quadrúpede definido por 
contorno simples e orientado para a direita (Pn22-01); da zona superior observa-se parte da linha cérvico-dorsal, 
nela se distinguindo o dorso e o garrote; da zona inferior do quadrúpede só se observa a linha ventral fortemente 
convexa e o bordo cranial da pata traseira curvo. 
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Fig. 43: Rocha 22 da Penascosa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João 
Félix e Marcos García-Diez). A relação entre painéis é aproximada. 
 
 Abaixo observa-se outra representação de quadrúpede, definido por contorno simples e também orientado 
para a direita (Pn22-02); apresenta cérvico-dorsal com garrote evidente e garupa arredondada; parece dispor de 
uma cauda subtriangular; a nádega é convexa e a pata traseira é de forma triangular; o seu bordo cranial é curvo, 
perfazendo com a linha ventral uma zona inguinal angulosa; a linha ventral apresenta ventre fortemente convexo e 
cilhadouro reto. 
 No interior do animal anterior parece reconhecer-se um esboço de quadrúpede definido por incisão 
simples e orientado para a esquerda (Pn22-03); um traço reto disposto na diagonal pode corresponder ao bordo 
cervical; à esquerda, um outro disposto na horizontal poderá ser interpretado como parte do dorso; abaixo 
reconhece-se uma longa cauda retraída, a pata traseira definida por dois bordos e aberta na extremidade distal, a 
zona inguinal angulosa e parte do ventre convexo; um pouco à esquerda um traço côncavo poderá corresponder ao 
peito e bordo cranial da pata dianteira.   
 Abaixo da pata traseira de Pn22-02 observa-se uma pequena representação estriada da zona anterior de 
uma cerva orientada para a direita (Pn22-04); apresenta cabeça oblonga com linha fronto-nasal e bordo ventral 
retos e focinho arredondado; as orelhas são foliformes e dispostas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o 
bordo traqueal é ligeiramente convexo; as linhas cérvico-dorsal e ventral são retas; as patas dianteiras – de forma 
triangular alongada – dispõem-se segundo uma perspetiva biangular reta. 
 As restantes incisões conformam unidades gráficas não figurativas. A Pn22-01 associam-se duas da chave 
VIIa, três da IXa, quatro da IXaa, duas da IXba, nove da IXbb, dezoito da XIa, nove da XIb, duas da XIc e quatro 
da XId. À direita de Pn22-01 observa-se uma da IXb, três da XIa, duas da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. A 
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Pn22-01 e Pn22-02 associam-se duas da IXab, uma, da IXb, uma da IXba, uma da IXbb, uma da X, quatro da XIa 
e uma da XIb. A Pn22-01, Pn22-02 e Pn22-03 associa-se uma da VIIa. Exclusivamente a Pn22-02 associam-se 
uma da VIIa, duas da IXab, duas da IXba, duas da X, dezasseis da XIa, sete da XIb, três da XIc, uma da XId e uma 
da XIIIb. A Pn22-02 e Pn22-03 associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da IXb, duas da XIb e uma da XIc. A 
Pn22-02 e Pn22-04 associam-se uma da IXbb e uma da XIa. A Pn-22-03 associam-se em exclusividade uma da Ia 
e uma da XIIIb. Já a Pn22-04 associam-se uma da IXa, três da XIa, três da XIb e uma da XIc. Para a esquerda 
daquele animal observa-se uma da XIa e para a sua direita uma da VIIa, três da IXa, uma da IXaa, uma da IXbb, 
sete da XIa e quatro da XIb. Abaixo de Pn-22-04 foram gravadas uma da IIb, uma da IXba, duas da X, cinco da 
XIa, três da XIb e uma da XIc. 
 

Rocha 23 (Fig. 44): Foi dada a conhecer em 2010 (Baptista & Santos, 2010, 62). Localiza-se a cerca de 5 
m para oeste da rocha anterior, a uma altitude de 155 m. Trata-se de uma rocha de configuração subtrapezoidal, 
dividida pelo sistema de fraturas em diversos painéis. Apresenta cor castanho-avermelhada e uma superfície 
regular e lisa; orienta-se para noroeste. Por dois sectores, separados entre si cerca de 1 m, distribuem-se várias 
gravuras incisas. 

 
Fig. 44: Rocha 23 da Penascosa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João 
Félix e Marcos García-Diez). 
 
 No da esquerda encontramos em cima o que parece corresponder à representação muito esquematizada e 
parcial de um auroque definido por contorno simples, orientado para a esquerda (Pn23-01); a linha fronto-nasal 
está apenas esboçada; o focinho e o bordo ventral da cabeça são retos: os dois cornos (curvo o da esquerda e reto o 
da direita) encontram-se representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua; do animal resta ainda a cérvico-
dorsal onde se aprecia uma cernelha pronunciada. 
 Mais abaixo parece reconhecer-se a representação da metade anterior de um equídeo definido por 
contorno simples e orientado para a direita (Pn23-02); da cabeça só se observa a linha fronto-nasal ligeiramente 
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convexa e uma orelha atirada para cima; a crineira – delimitada internamente – surge atrás; a cérvico-dorsal é 
ligeiramente côncava na zona do dorso, arredondada na zona do arranque para a garupa; o bordo traqueal é 
côncavo; a pata dianteira é definida por dois bordos subparalelos entre si, sendo aberta na extremidade distal; a 
linha ventral é de tendência convexa. 
 Recobrindo parcialmente este animal observa-se um quadrúpede estriado orientado para a direita e 
ligeiramente inclinado para cima (Pn23-03); a identificação da espécie é difícil devido à acefalia do animal; a 
cérvico-dorsal é arredondada na zona do garrote, tornando-se côncava até à garupa; esta é fortemente angulosa e a 
nádega reta; o prolongamento desta configura uma pata traseira curta; a linha ventral é convexa; os membros 
torácicos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a pata da direita apresenta clara distinção entre a 
coxa (triangular) e a perna (reta); a da esquerda corresponde a um simples traço reto. 
 Um pouco para baixo à direita reconhece-se a representação parcial de possível cerva estriada orientada 
para a direita (Pn23-04); da cabeça observa-se o ângulo da goela e o seu bordo ventral, que é reto; no topo vê-se as 
duas orelhas foliformes dispostas segundo uma perspetiva biangular reta; a cérvico-dorsal apresenta garrote 
convexo e dorso côncavo. 
 Mais abaixo observa-se um capríneo estriado orientado para a direita e ligeiramente inclinado para cima 
(Pn23-05); apresenta cabeça subtriangular com bordo ventral reto, linha fronto-nasal convexa e focinho apontado; 
a partir da nuca sai um corno curto; o pescoço é bem marcado; a cérvico-dorsal é reta e arredondada na zona da 
garupa; a nádega é direita e a linha ventral convexa; as patas dianteiras são lineares e dispostas segundo uma 
perspetiva biangular reta, sendo a traseira é subtriangular; o peito é algo convexo e o bordo traqueal reto. 
 Esta figura sobrepõe o bordo cervical de um veado estriado, orientado para a direita (Pn23-06); este 
apresenta cabeça subtriangular com bordo ventral e linha fronto-nasal retos e focinho deixado em aberto; as hastes 
dispõem-se segundo uma perspetiva biangular reta; na da direita observa-se o estoque, o contraestoque e a coroa; 
na da esquerda vê-se o estoque (um traço) e o contraestoque (demasiado longo); o pescoço é longo e esguio; a linha 
cérvico-dorsal é convexa e a ventral algo côncava; os quartos traseiros não foram gravados; as duas patas 
anteriores, de forma triangular e atiradas para a frente, dispõem-se segundo uma perspetiva biangular reta; o bordo 
traqueal é convexo. 
 Sobre o cervídeo anterior, na zona do seu ventre, foi gravado um possível peixe orientado para a esquerda 
(Pn23-07); apresenta dorso e ventre convexos e uma barbatana dorsal; no interior do animal dois traços poderão 
separar o tronco da cabeça; alguns outros traços podem ter sido gravados como forma de sugerir volume. 
 Abaixo observa-se um conjunto de traços que poderão corresponder à representação esquemática de um 
pequeno prótomo inciso de cavalo orientado para a direita (Pn23-08); apresenta cabeça subtriangular com linha 
fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho apontado; a crineira é atirada para a frente da cabeça. 
 As restantes incisões conformam unidades gráficas não figurativas; acima de Pn23-01 foram gravadas 
uma da chave VIIa, uma da IXa, sete da XIa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XId. Associadas a Pn23-01 
encontram-se uma da IXab e uma da XIa. Entre Pn23-01 e Pn23-02 observa-se três da XIa. A Pn23-02 e Pn23-03 
associam-se uma da IXb, duas da IXbb e uma da XIb. Exclusivamente associadas a Pn23-03 encontram-se uma da 
VIIa, uma da IXaa, uma da IXbb, uma da XIa e uma da XIc. Para a direita de Pn23-03 observa-se uma da IXba, 
quatro da XIa e duas da XIb. Abaixo daquele motivo observa-se uma da VIII, uma da IXa, quatro da IXaa, cinco 
da IXab, quatro da X, vinte e uma da XIa, dez da XIb e quatro da XIc. A Pn23-04 associam-se uma da IXb, uma 
da IXbb, uma da XIa e quatro da XIb. À direita de Pn23-04 foram gravadas uma da IXba, uma da XIa e uma da 
XIb. Entre Pn23-04 e Pn23-05 foram gravadas seis da VIIa, nove da IXa, três da IXaa, duas da IXab, quatro da 
IXb, duas da IXba, cinco da IXbb, quatro da X, trinta e duas da XIa, treze da XIb, uma da XIc e duas da XId. Uma 
da IXaa, duas da XIa, uma da XIb e uma da XIc associam-se exclusivamente a Pn23-05. A este motivo e a Pn23-
06 associam-se uma da IXba e uma da X. Quatro da VIIa, uma da IXaa, quatro da IXab, duas da IXb, uma da IXba, 
duas da IXbb, duas da X, vinte e oito da XIa, catorze da XIb, uma da XIc e duas da XId associam-se em exclusivo 
a Pn23-06. A este motivo e a Pn23-07 associam-se uma da IXaa, uma da X, cinco da XIa e uma da XIb. 
Exclusivamente a Pn23-07 associam-se seis da XIa e uma da XIc. Abaixo de Pn23-07 observa-se várias unidades 
mais, sendo que cinco delas se distribuem em torno de Pn23-08: três da XIa e uma da XIb; as restantes 
correspondem a quatro da XIa e uma da XIb. 
  O sector da direita encontra-se muito fraturado e algumas superfícies já sofreram processos de 
movimentação; assim, os dois zoomorfos identificados neste sector apresentam os seus corpos separados e a 
“cotas” diferentes. Este facto atesta bem a antiguidade destes grafismos. 
 Na base da estratigrafia parece delinear-se a contorno simples um quadrúpede acéfalo orientado para a 
esquerda (Pn23-09); a cérvico-dorsal apresenta garupa convexa, dorso côncavo e um ténue garrote; o bordo 
traqueal é reto e o peito convexo; da pata dianteira resta o bordo cranial reto; a nádega é também arredondada; da 
pata traseira observa-se o bordo cranial da coxa que é convexo; a linha ventral está apenas esboçada; se a nádega e 
garupa arredondadas remetem para um cavalo, a zona anterior da figura parece-nos ser mais compatível com a de 
um bovino. 
 Sobre esta figura encontra-se um veado estriado orientado para a direita (Pn23-10); apresenta cabeça 
subtriangular com linha fronto-nasal reta, focinho apontado e bordo ventral convexo; as duas hastes dispõem-se 
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segundo uma perspetiva biangular reta; na da direita observa-se pelo menos a ponta intermédia e as pontas da 
coroa; na da esquerda vê-se o estoque, o contraestoque e as pontas da coroa; o bordo cervical é algo côncavo e a 
cérvico-dorsal de tendência reta; a nádega é igualmente direita; a cauda é definida por dois curtos bordos 
subparalelos dispostos na horizontal; as duas patas traseiras – representadas segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua – correspondem a dois bordos retos; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; na zona 
anterior da figura parece poder individualizar-se quatro patas com coxas de forma triangular e pernas pontiagudas; 
com toda a probabilidade, encontramo-nos perante um exemplo de animação dos membros anteriores; o bordo 
traqueal é convexo. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas; associadas a Pn23-09 encontramos 
uma da chave VIIa, duas da IXa, seis da IXaa, quatro da IXab, três da IXbb, três da IXc, sete da X, quinze da XIa, 
dezasseis da XIb, duas da XIc e quatro da XId. A Pn23-09 e Pn23-10 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, três 
da IXaa, duas da IXb, uma da IXba, duas da IXbb, duas da X, cinco da XIa, seis da XIb, uma da XIc e duas da XId. 
A Pn23-10 associam-se três da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, uma da IXbb, uma da X, catorze da 
XIa, doze da XIb e duas da XId. À direita dos zoomorfos identifica-se ainda duas da IXa, uma da IXab, duas da X, 
oito da XIa e duas da XIb. Já à esquerda deles identifica-se uma da IXa, cinco da XIa, três da XIb e uma da XId. 
Abaixo dos mesmos verificamos a existência de uma da IIIc, uma da VIIa, três da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, 
duas da IXb, uma da IXba, uma da IXbb, uma da X, sete da XIa, onze da XIb e uma da XIc. No canto inferior 
direito do sector, já em painel destacado do que temos vindo a focar, identificaram-se cinco da chave VIIa, duas da 
IXaa, uma da IXab, uma da IXb, duas da IXba, onze da XIa, cinco da XIb e três da XIc. 
 
1.4. Ribeira de Piscos 

Rocha 1 (Fig. 45): Foi dada a conhecer em 1995 (Rebanda, 1995a, 10; 1995b, 14), tendo o seu decalque 
sido publicado em 1997, sendo o painel descrito nessa ocasião (Baptista & Gomes, 1997, 307, 318). Localiza-se 
em sopé de vertente, na margem esquerda da ribeira de Piscos a cerca de 140 m para montante da última inflexão 
que este curso de água faz antes de se juntar ao Côa; a sua altitude é de 129 m. O painel historiado, de configuração 
sub-retangular, corresponde a uma superfície vertical de cor castanho-acinzentada, orientada a sudeste; a sua 
microtopografia é regular, apresentando, no entanto, uma convexidade ao nível do seu terço inferior que, como 
veremos, foi tido em conta pelos gravadores desta rocha; a textura é algo porosa. 
 As representações desta rocha correspondem a dois cavalos picotados, com as cabeças sobrepostas de 
forma a espelharem um ato de grooming (forma de comportamento que tem que ver com a sociabilidade destes 
animais). Sob esta aparente simplicidade, esconde-se, no entanto, uma composição de maior complexidade. 
Desde logo, para compreendermos verdadeiramente o painel, temos que ter em conta a sua morfologia: trata-se de 
uma rocha cuja xistosidade se orienta diagonalmente e que, ao contrário da maioria das que se distribuem pela 
região, apresenta um “barriga” que atravessa a rocha, obviamente com uma inclinação paralela à da xistosidade, 
isto é – na diagonal relativamente a um plano horizontal. 
 Ora se observarmos atentamente a rocha, as gravuras orientam-se precisamente de acordo com a 
inclinação da xistosidade, desde logo para que a “barriga” da rocha seja integrada na composição como barriga de 
um dos cavalos. Na verdade, o estudo detalhado das figurações, nomeadamente das sobreposições dos traços que 
conformam o par de cavalos, vem demonstrar não só que a opção pela orientação inclinada dos cavalos vem desde 
o inicio da composição, como também que não nos encontramos perante uma mera sobreposição de um cavalo 
sobre o outro; na verdade, os cavalos não estão sobrepostos mas entrelaçados. Estamos perante uma associação de 
animais pensada de raiz e não perante uma mera acumulação de figuras. 

Assim, numa primeira fase o gravador executa as duas cérvico-dorsais, ambas com curvaturas acentuadas, 
e no seu conjunto altamente simétricas. Em seguida grava a cabeça do cavalo orientado para a esquerda (Pi01-01); 
esta apresenta crineira em escada, linha fronto-nasal reta, bordo ventral com queixo e ganacha bem diferenciada, e 
boca. É gravada num terceiro momento a cabeça do outro equídeo (Pi01-02), completando-o; esta cabeça é em 
tudo semelhante à do anterior. O quarto momento corresponde à gravação do bordo traqueal de Pi01-01, bordo 
esse que se prolonga pelo peito convexo e pelo bordo cranial da pata dianteira do animal. O resto do cavalo está 
separado estratigraficamente da composição remanescente. É presumível, no entanto, que o bordo caudal do 
membro anterior só se tenha gravado após o cranial e é verificável que a linha ventral profundamente convexa (que 
recupera assim a “barriga” da rocha como barriga do animal) só se grava após aquele traço. É verificável também 
que o bordo cranial da pata traseira (bordo que se prolonga pelo flanco do animal de forma a representar o músculo 
da coxa) só se grava após a feitura da linha ventral. Não sabemos se o bordo caudal da coxa/ pata traseira já estaria 
gravado neste momento; da mesma forma, a cauda – longa e arqueada – é seguramente gravada após a conclusão 
da cérvico-dorsal, mas desconhecemos o lugar da sua gravação na sequência geral. Refira-se ainda qua ao nível dos 
detalhes, em ambos os animais se verifica a existência da boca ou narina e que as orelhas de Pi01-01 se 
representam segundo uma perspetiva biangular reta. Refira-se ainda que alguns traços incisos na cérvico-dorsal e 
cauda de Pi01-01 atestam a existência de um esboço prévio à picotagem. 

Junto à extremidade distal do bordo caudal da pata traseira de Pi01-01 identifica-se ainda uma unidade 
gráfica da chave XIa, picotada. Observa-se ainda vários impactos picotados distribuídos pelo painel. 
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Fig. 45: Rocha 1 da ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, executado com o apoio de Manuel Almeida 
e António Martinho Baptista). 
 

Rocha 2 (Figs. 46 e 47): Foi descoberta por Nelson Rebanda e dada a conhecer por A. M. Baptista e 
Mário Varela Gomes em 1995, publicando estes autores decalque parcial da rocha (Baptista & Gomes, 1995, 376-
377, figs. 27-28). A rocha é alvo de tratamento mais aprofundado dois anos mais tarde, quando se publica decalque 
integral da mesma (idem, 1997, 308-311, 319-322). Localiza-se a cerca de 20 m para nor-nordeste da rocha 
anterior, a uma altitude de 129 m; corresponde a uma rocha alongada de forma sub-retangular e cor cinzenta, 
orientando-se para sudeste; a superfície é regular e algo lisa. As fissuras e forma dos painéis permitem a distinção 
entre dois sectores.
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Fig. 46: Rocha 2 da Ribeira de Piscos (decalque de Manuel Almeida, António Martinho Baptista, Fernando Barbosa, João Félix, Cristina Gaspar e Mário Varela Gomes. A: 
desenho integral; B: detalhe do sector esquerdo. 
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Fig. 47: Rocha 2 da Ribeira de Piscos (decalque de Manuel Almeida, António Martinho Baptista, Fernando Barbosa, João Félix, Cristina Gaspar e Mário Varela Gomes; 
detalhe do sector direito (apenas se representa no desenho o dispositivo gráfico do Paleolítico superior).
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No da esquerda (Fig. 46b) identifica-se quatro figurações zoomórficas claras e uma quinta possível, sendo 
todas incisas. As quatro primeiras associam-se aparentemente em pares. O primeiro destes localiza-se 
sensivelmente ao centro do painel e é constituído por um cavalo (Pi02-01) e um quadrúpede cuja espécie é de 
difícil identificação (Pi02-02), ambos orientados para a esquerda e definidos o primeiro por contorno simples e o 
segundo por contorno simples e múltiplo. Pi02-01 apresenta uma cabeça com distinção clara entre a ganacha e o 
queixo, corpo oblongo, nádega pronunciada, pata traseira definida por um traço reto e dianteira definida por dois 
paralelos e abertos na extremidade distal; a linha ventral é convexa e o bordo traqueal reto. Pi02-02 apresenta 
corpo alongado, cabeça genericamente triangular com linha fronto-nasal convexa, pata traseira definida por dois 
traços retos e atirada para trás, pata dianteira ligeiramente apontada para a frente, bordo traqueal reto e peito 
convexo; a cérvico-dorsal é descontínua e tendencialmente reta, se bem que a garupa é evidenciada pela 
angulosidade excessiva; no topo da cabeça, alguns traços conformam corno ou orelha, de forma foliforme, 
disposto(a) na vertical. 

O segundo par situa-se mais à direita e é constituído por um veado (Pi02-03) e um cavalo (Pi02-04), 
ambos orientados para a direita e definidos por contorno simples e múltiplo. O primeiro tem a cabeça apenas 
esboçada; as hastes dispõem-se segundo uma perspetiva biangular reta, sendo os estoques os únicos esgalhos 
representados. A cérvico-dorsal é reta, o bordo traqueal reto e o peito longo e convexo. Pi02-04 apresenta uma 
cabeça retangular com a zona do focinho alargada e arredondada; a crineira encontra-se ligeiramente alteada 
relativamente à linha fronto-nasal, sendo de forma convexa; dorso e bordo traqueal são retos; da pata dianteira 
observa-se o bordo caudal; a linha ventral, convexa, está apenas esboçada. 

A outra possível figura zoomórfica encontra-se 11 cm abaixo da pata anterior de Pi02-02 e corresponde a 
um possível prótomo (de cerva?) orientado para a direita, com a cabeça levantada, definido por incisão simples 
(Pi02-05); a cabeça apresenta nuca arredondada, linha fronto-nasal ligeiramente convexa, bordo ventral onde se 
percebe uma ténue inflexão entre queixo e ganacha, e focinho apontado; o bordo traqueal é convexo. 

As restantes figurações deste sector são incisas; Associadas a Pi02-01 encontramos apenas duas unidades 
gráficas da chave XIa. A Pi02-02 associam-se uma da IXa, quatro da XIa e três da XIb. A Pi02-03 associam-se 
duas da IXa, doze da XIa, quatro da XIb, três da XIc e uma da XId. A Pi02-04 associam-se uma da VIIa, uma da 
IXb, sete da XIa, oito da XIb, uma da XIc, três da XId e uma da XIIc (sendo esta última picotada). A Pi02-05 
associa-se uma da XIa. As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas que não se associam 
diretamente a nenhum dos zoomorfos. Uma primeira concentração é discernível junto do limite esquerdo do sector. 
Aí discriminam-se as seguintes unidades gráficas: uma da chave IIa, uma da IIIc, três da IXaa, duas da IXbb, 
cinquenta e oito da XIa, cinco da XIb, uma da XIc, quatro da XId e uma da XIIIb. Entre e em torno de Pi02-01 e 
Pi02-02 identifica-se uma da VIIa, duas da IXa, uma da IXaa, uma da IXba, uma da X, treze da XIa, quatro da XIb 
e uma da XIc. Por entre as duas últimas concentrações distribuem-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da IXbb, 
trinta e seis da XIa, cinco da XIb e uma da XId. Entre Pi02-02 e Pi02-03 observa-se uma da IXb, uma da IXbb, 
nove da XIa e uma da XIb. Dez unidades gráficas da chave X, onze da XIa, quatro da XIb, duas da XIc, três da XId 
e uma da XIIIb são observáveis acima de Pi02-03; abaixo deste motivo foram gravadas uma da IXa e uma da XIa. 
Acima de Pi02-04 foram gravadas uma da IXbb e três da XIa. Abaixo dele identifica-se duas da XIa e uma da XIc. 
Para a direita de Pi02-04 e até ao limite do sector são ainda identificadas uma da IXb, uma da IXc, uma da X, nove 
da XIa, uma da XIc e uma da XId. Destaque-se ainda a existência de diversos impactos picotados distribuídos pela 
superfície em causa. 

Passemos agora ao sector direito (Fig. 47). Aqui as figuras mais impressivas localizam-se no canto 
superior esquerdo; De facto, aqui encontramos uma série de motivos associados por sobreposição. Na base da série 
encontramos um auroque orientado para a direita (Pi02-06); trata-se de uma figura de alguma complexidade e 
profundamente dinâmica, fruto da sobreposição de três “layouts” diferentes. O primeiro corresponde a um auroque 
estriado com cabeça alongada, cérvico-dorsal sinuosa, duas patas traseiras atiradas para trás em perfil biangular 
oblíquo, uma pata dianteira apenas, cauda terminada em vassoura e um corno em S disposto na horizontal; a este 
“layout” sobrepôs-se um outro; desta feita, foi acrescentado um corno (passando o par a ser visto segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua) e orelha ao auroque, a cabeça tornou-se mais retangular, a cérvico-dorsal baixou, 
mantendo-se, no entanto, sinuosa; a pata traseira passa a ser só uma, a cauda é definida por apenas um traço, a 
linha ventral passa a ser melhor definida e pronunciada, assim como a pata dianteira e o bordo traqueal; o terceiro 
“layout” acrescenta um par de armações ao bovino, desta feita de configuração angulosa e passando a perspetiva a 
biangular reta, deu-lhe um olho, recupera parte da primeira cérvico-dorsal e coloca a traseira mais perto da do 
original, a linha ventral suaviza-se, apenas a pata dianteira se mantém no sítio. Este esquema pode refletir quer a 
gravação do mesmo animal ao longo do tempo em momentos diferentes, quer a intenção de providenciar 
dinamismo à figura por intermédio da multiplicação de partes do corpo, situação que não é rara na arte paleolítica. 

No interior do auroque gravou-se em seguida, definido por contorno simples (e múltiplo na zona da 
ganacha), um cavalo orientado para a direita (Pi02-07); a cabeça apresenta a ganacha marcada interiormente por 
contorno múltiplo, observando-se na barbada uma ténue barba; no interior da cabeça reconhece-se a boca, a narina 
redonda e o olho oval; no topo, dois traços curvos configuram as orelhas dispostas em perfil biangular reto; o 
pescoço é possante e a cérvico-dorsal pouco acentuada; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; a raiz da cauda é 
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tubular; as patas (apenas uma por par), são abertas nas extremidades distais; a linha ventral é semielíptica, 
observando-se na zona inguinal a bainha; como que marcando o limite interior da crineira foi gravado um traço em 
ziguezague que pode corresponder, no entanto, a uma unidade gráfica da chave IXc. 

Uma figura antropomórfica de grande tamanho e orientada para a direita (Pi02-08) fecha a sequência de 
sobreposições. Trata-se de um homem visto de perfil definido por contorno múltiplo na zona da calote craniana e 
simples no resto do corpo. A cabeça apresenta feições genericamente naturalistas, se bem que a nuca e o queixo 
estejam exageradamente evidenciados e a testa um pouco recuada; o nariz é arredondado e a boca encontra-se 
aberta; o olho – onde se percebe o estrangulamento do lacrimal – está ligeiramente mais para a esquerda do que é 
suposto; um semicírculo de maiores dimensões e outro mais pequeno conformam a orelha e o ouvido; um outro 
arco de círculo corresponde à bochecha; da cabeça saem traços meândricos que podem representar o cabelo ou 
ideogramas; o pescoço é equilibrado, assim como as costas e a nádega; apenas o braço direito – não terminado – 
foi gravado, encontrando-se atirado para a frente; as duas pernas, uma terminada em ponta e a segunda deixada em 
aberto, representaram-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o falo, de grandes dimensões, encontra-se 
ereto e a glande está bem demarcada, dela saindo um traço; este aspecto, associado à expressão do personagem, 
sugere-nos estarmos perante a representação de um orgasmo. 

A cerca de 0,70 m para a direita desta sequência de motivos encontra-se uma cerva acéfala orientada para 
a esquerda (Pi02-09); foi definida por contorno simples; linhas cérvico-dorsal e ventral apresentam curvaturas 
suaves; a cauda é extremamente realista; a pata dianteira está definida apenas pelo bordo caudal; na traseira 
distingue-se bem a coxa e a perna (esta reduzida praticamente a um traço. 

Um pouco abaixo observa-se um par de quadrúpedes de difícil identificação que se sobrepõem 
afrontando-se; de morfologia semelhante e sendo feitos com a mesma técnica – a incisão –, distinguem-se pelo 
tamanho e pela integralidade. O que se orienta para a direita (Pi02-10) é de maiores dimensões e está reduzido à 
cérvico-dorsal ligeiramente convexa, cabeça oblonga e bordo traqueal côncavo; no topo da cabeça dois traços 
curvos corresponderão a orelhas, ou mais provavelmente aos cornos, representados em perfil biangular oblíquo. O 
animal que se orienta para a esquerda (Pi02-11) é de menores dimensões e está completo; a cabeça é oblonga, 
reconhecendo-se no seu topo dois traços retos que conformarão as orelhas ou cornos vistos em perfil biangular 
reto; a cérvico-dorsal é convexa, assim como o bordo traqueal e a linha ventral; as patas (apenas uma por par) 
encontram-se abertas nas extremidades distais, prolongando-se o bordo cranial da traseira pelo flanco, 
conformando-se assim a representação da coxa. 

A cerca de 0,25 m para a direita de Pi02-09 observa-se um pequeno quadrúpede acéfalo (Pi02-12), 
definido por contorno simples, orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo; apresenta cérvico-
dorsal direita, pescoço longo e triangular, cauda curta, uma pata traseira com coxa triangular e perna 
correspondente a um traço, e pata dianteira correspondente a um traço curvo; a linha ventral é tendencialmente 
reta, formando a zona inguinal um ângulo obtuso; o bordo traqueal é algo côncavo. 

Mais para a direita observa-se uma das figurações mais perceptíveis do painel; trata-se de uma cerva 
incisa orientada para a direita e com a cabeça levantada (Pi02-13); apresenta uma cabeça grosso modo triangular 
com o focinho ligeiramente apontado; no topo, dois traços conformam as orelhas gravadas segundo uma perspetiva 
biangular reta; a linha cérvico-dorsal é suave e a ventral semielíptica; apenas se representou uma pata por par, 
sendo ambas abertas nas extremidades distais; dois traços curvos orientados para baixo configuram a cauda; as 
zonas da cabeça e do pescoço encontram-se estriadas de forma a dar a ideia de volume. 

Adossada ao motivo anterior e parcialmente por ele sobreposto encontra-se um prótomo de outra cerva 
(Pi02-14), representada como se estivesse em segundo plano relativamente à primeira; formalmente assemelha-se à 
anterior, se bem que neste caso o estriado não foi utilizado. Um traço que sai do focinho de Pi02-13 parece poder 
corresponder a uma das orelhas deste animal. 

Para baixo do par antes descrito encontramos um outro composto por duas figuras definidas por contorno 
simples. A primeira corresponde a um quadrúpede orientado para a direita com a cabeça voltada para trás (Pi02-
15); deve destacar-se a configuração das patas, ambos os pares tendo sido gravados segundo uma perspetiva 
uniangular; as traseiras acabam em ponta e as dianteiras, se bem que abertas, apresentam parte da delimitação dos 
cascos; o animal afigura-se-nos como uma cerva; contudo, a cauda parece-nos demasiado longa para esta espécie; 
o pescoço está reduzido ao seu bordo ventral, apresentando este um contorno em curva e contracurva; o bordo 
ventral da cabeça é praticamente reto e o focinho arredondado; da linha fronto-nasal só se observa a zona do 
focinho, surgindo imediatamente acima um corno ou orelha de configuração curva. Adossados à zona anterior 
deste quadrúpede surge a representação do que nos parece corresponder aos quartos traseiros de um quadrúpede 
com garupa e nádega arredondadas, cauda semioval e duas patas curvas dispostas segundo uma perspetiva 
biangular oblíqua. Uma possível interpretação para esta figura poderá ser a sugestão de animação; levantamos a 
hipótese destes quartos traseiros indicarem uma posição que o animal ocuparia antes da fixação final espelhada 
pela figuração principal (virado para a esquerda e em segundo plano).  

A outra figura do par corresponde a um prótomo de capríneo orientado para a esquerda (Pi02-16); 
apresenta uma cabeça com fronte levantada e focinho semielíptico; no interior observa-se a boca, o olho 
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amendoado e a orelha de forma elíptica, assim como alguns traços internos que poderão corresponder a diferenças 
cromáticas da pelagem; o corno é curvo. 

Para a direita do conjunto Pi02-13 e Pi02-14 observa-se outro par de animais, apenas parcialmente 
gravados. Assim, junto ao limite superior do painel encontramos o prótomo de um quadrúpede (cabra-montês?) 
orientado para baixo e para a esquerda (Pi02-17); a cabeça é genericamente triangular, observando-se no bordo 
ventral clara distinção entre a ganacha e o queixo; o corno é curto e reto, sendo atirado para trás; o bordo cervical é 
também reto, sendo interrompido pelo limite do painel; a goela é côncava e o bordo traqueal algo convexo.  

O outro animal (Pi02-18) localiza-se um pouco abaixo, apresentando a mesma orientação; também 
morfologicamente é muito idêntico; refira-se, contudo, que não possui corno nem bordo traqueal; a cérvico-dorsal 
apresenta garrote convexo e dorso côncavo. 

Para a direita destas figuras encontramos um prótomo de cervídeo orientado para a direita e com a cabeça 
algo levantada (Pi02-19). Esta é triangular, reconhecendo-se no seu interior um olho; em cima parece configurar-se 
o arranque de uma haste e do respectivo estoque; as linha definidoras do pescoço são algo retas; a goela é côncava; 
alguns traços poderão representar a pelagem do animal. 

Para além destas figurações zoomórficas claras, consideramos ainda a existência de outras quatro 
possíveis que passamos a descrever. A primeira delas localiza-se por baixo de Pi02-09 e corresponde a um possível 
esboço de um prótomo de auroque definido por um picotado descontínuo (e em parte da linha fronto-nasal também 
por incisão), orientado para a esquerda (Pi02-20); apresenta linha fronto-nasal e focinho retos; do bordo ventral só 
se observa o queixo; no topo da cabeça observa-se um corno curvo. 

A segunda localiza-se entre Pi02-09 e Pi02-12 e corresponde a um prótomo de quadrúpede (auroque?) 
definido por contorno múltiplo e orientado para a esquerda (Pi02-21); a linha fronto-nasal é reta com a fronte 
evidenciada e algo prolongada para além do limite da cérvico-dorsal; o queixo é reto e a ganacha convexa; a 
cérvico-dorsal é ligeiramente côncava. 

A terceira figura localiza-se um pouco acima desta e corresponde a um quadrúpede incompleto definido 
por incisão simples, orientado para a esquerda e inclinado para baixo (Pi02-22); está reduzido a uma linha cérvico-
dorsal sinuosa, cauda curta e nádega ligeiramente convexa. 

A quarta sobrepõe parcialmente Pi02-09 e corresponde à representação parcial de um equídeo definido 
por incisão simples, disposto na vertical e orientado para a direita (Pi02-23); apresenta uma linha cérvico-dorsal 
em S que se prolonga pela crineira; esta apresenta terminação em ângulo agudo; a linha fronto-nasal é algo 
convexa. 

As restantes incisões conformam unidades gráficas não figurativas; associadas a Pi02-06 encontramos as 
seguintes unidades gráficas não figurativas: duas da chave Ia, uma da VIIa, uma da IXa, três da IXaa, uma da IXab, 
uma da IXba, uma da X, dezoito da XIa e sete da XIb. A Pi02-08 associam-se uma da IXb, dezanove da XIa, cinco 
da XIb, uma da XIc e uma da XId. Para baixo do conjunto formado por Pi02-06, Pi02-07 e Pi02-08 observa-se 
uma da IIIc, duas da VIIa, seis da IXa, seis da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, duas da IXba, três da IXbb, três da 
X, trinta da XIa, sete da XIb, duas da XIc e duas da XId. À direita daquele grupo de zoomorfos identifica-se uma 
concentração composta por duas da VIIa, uma da IXa, uma da IXab, nove da XIa, seis da XIb, duas da XIc e uma 
da XIIIb. Um pouco mais afastadas para a direita encontra-se uma da X e duas da XIa. Um pouco abaixo, à 
esquerda de Pi02-20 foram gravadas uma da IXba, uma da XIa e uma da XIb. A Pi02-09 associam-se uma da 
IXab, uma da IXb, uma da IXbb, uma da IXc, uma da X, nove da XIa e seis da XIb. A Pi02-09 e Pi02-23 
associam-se uma da IXaa e três da XIa. A Pi02-23 associam-se uma da IXa, uma da IXbb, quatro da XIa e quatro 
da XIb. Para a esquerda do último par de zoomorfos referidos identifica-se uma da XIb. Uma outra concentração 
de unidades gráficas não figurativas distribui-se por uma área que se espalha desde a zona acima do par referido 
anteriormente, pela sua direita até Pi02-22 e até à zona acima de Pi02-21; sendo constituída por uma da IIIc, quatro 
da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, três da IXab, três da IXba, cinquenta e uma da XIa, dezanove da XIb, sete da 
XIc, cinco da XId, uma da XIIc (picotada) e uma da XIIIa. A Pi02-20 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma 
da IXab, uma da X, treze da XIa, oito da XIb, uma da XIc e uma da XIIc (picotada). A Pi02-21 associam-se uma 
da Ib, uma da IIb, sete da VIIa, uma da VIII, quatro da IXa, três da IXaa, duas da IXab, duas da IXb, três da IXba, 
cinco da IXbb, quatro da X, dezoito da XIa, nove da XIb, uma da XIc e três da XId. Entre Pi02-10, Pi02-11, Pi02-
13, Pi02-20 e Pi02-21 observa-se duas da IXa, quatro da IXaa, duas da IXab, uma da IXb, duas da IXba, duas da 
IXbb, uma da X, vinte e nove da XIa, dez da XIb, uma da XIc e duas da XId. A Pi02-10 associam-se uma da IXaa, 
uma da IXba, uma da IXbb, três da X, treze da XIa, onze da XIb e duas da XIc. A Pi02-10 e Pi02-11 associam-se 
duas da IXaa, duas da IXab, uma da IXbb e três da XIb. A Pi02-11 associam-se duas da VIIa, duas da IXa, uma da 
IXab, uma da IXc, seis da XIa, uma da XIb e uma da XId. Entre Pi02-20 (acima) e Pi02-10 (à direita) discrimina-
se as seguintes unidades gráficas não figurativas: uma da IIb, uma da VIIa, uma da X, dezoito da XIa, dez da XIb e 
quatro da XIc. Abaixo de Pi02-10 e Pi02-11 observa-se duas da IXbb, uma da X, seis da XIa, quatro da XIb e uma 
da XIc. A Pi02-22 associam-se uma da IXaa, uma da X e quatro da XIa. Entre Pi02-12, Pi02-13, Pi02-21 e Pi02-
22 identifica-se duas da VIIa, quatro da IXaa, duas da IXb, duas da IXba, uma da IXbb, vinte da XIa, nove da XIb, 
uma da XIc e uma da XId. A Pi02-12 associam-se uma duas da VIIa, uma da IXba, três da XIa, uma da XIb e uma 
da XId. A Pi02-13 associam-se uma da IIIc, cinco da VIIa, seis da IXa, seis da IXaa, cinco da IXab, duas da IXb, 
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seis da IXba, cinco da IXbb, uma da IXc, quatro da X, quarenta e sete da XIa, vinte e cinco da XIb, três da XIc, 
três da XId e uma da XIIIb. A Pi02-13 e Pi02-21 associa-se uma da VIIa. A Pi02-14 associam-se uma da VIIa, 
uma da IXaa, duas da IXb, uma da IXba, uma da X, três da XIa e três da XIb. Entre Pi02-14 e o par Pi02-17/ Pi02-
18 foram gravadas uma da VIIa, uma da IXba, vinte e três da XIa, dezasseis da XIb e quatro da XId. Ao longo de 
uma faixa delimitada à esquerda por Pi02-11, em cima por Pi02-13, Pi02-14 e pela última concentração 
descriminada, em baixo por Pi02-15 e Pi02-16 e à direita pelo próprio limite do painel reconhece-se uma da IIb, 
uma da IIIc, cinco da VIIa, quatro da IXa, seis da IXaa, duas da IXab, uma da IXb, duas da IXba, três da IXbb, 
uma da X, quarenta da XIa, catorze da XIb, quatro da XIc e uma da XIIIa. A Pi02-15 associam-se uma da IXa, 
uma da IXaa, uma da X, doze da XIa, uma da XIb e uma da XId. À esquerda daquele zoomorfo observa-se ainda 
duas da chave XIa. A Pi02-16 associam-se cinco da XIa e duas da XIc. À sua direita e até ao limite inferior do 
painel foram gravadas quatro da XIa. A Pi02-17 associam-se duas da XIa e uma da XId. A Pi02-18 associam-se 
três da XIa. Entre o último zoomorfo referido e Pi02-19 identificam-se duas da IXaa, duas da IXbb, uma da IXc, 
vinte e oito da XIa, nove da XIb, duas da XIc e uma da XIIIa. A Pi02-19 associam-se uma da IXaa, duas da IXba, 
nove da XIa e três da XIb. Abaixo daquele zoomorfo identificam-se ainda três da XIa e uma da XIIb. À sua direita 
e até aos limites direito e inferior do painel observa-se uma da IIa, duas da IIb, uma da VIII, uma da IXa, nove da 
XIa, nove da XIb, uma da XId e duas da XIIIb. 

Para além das figurações até agora discriminadas, refira-se também a existência de diversos impactos 
picotados distribuídos pelo painel. 

Destaque-se, por fim, a existência de um conjunto de figurações, da Idade do Ferro ou mesmo mais 
recentes, localizada junto do canto inferior esquerdo do sector. 
 

Rocha 3 (Fig. 48): Foi dada a conhecer em 1995 (Baptista & Gomes, 381-382), tendo o seu decalque sido 
publicado dois anos mais tarde, em edição onde se conhece descrição mais aprofundada do painel (idem, 1997, 
311, 323). Localiza-se a cerca de 47 m para oeste da rocha anterior, a uma altitude de 158 m. Corresponde a um 
pequeno painel vertical de cor castanho-acinzentada, orientado a sudeste; apresenta forma subtrapezoidal e uma 
superfície regular e lisa. Encontra-se já a meia-encosta da colina de Piscos, integrando um amplo afloramento 
destacado na paisagem. 

Todas as unidades gráficas aqui presentes foram executadas por incisão. Relativamente às figurativas, 
apenas se identificam equídeos. O que se situa mais à esquerda (Pi03-01) parece estruturar toda a composição; 
apresenta uma cabeça com linha fronto-nasal reta, focinho arredondado e bordo ventral com clara distinção entre o 
queixo e a ganacha; no interior observa-se a narina encurvada, a boca e olho (com respetiva pupila); a orelha é 
foliforme, arrancando do seu topo a crineira que se prolonga até ao garrote; o dorso é suave e a garupa 
arredondada; as patas são extremamente realistas, apresentando as traseiras clara representação do jarrete, do 
esporão e do casco, e as dianteiras do joelho, do esporão e do casco; estas últimas foram gravadas segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua enquanto as primeiras foram gravadas segundo a perspetiva uniangular; destaque-se 
também o troço da cauda, representada com todo o volume da vassoura. 

Acima do equídeo anterior observa-se um outro (Pi03-02) com o corpo ligeiramente inclinado e com o 
pescoço esticado de forma à sua cabeça tocar o garrote de Pi03-01; apresenta algumas diferenças de detalhe 
relativamente ao anterior; assim, as duas orelhas correspondem a dois traços paralelos; a crineira é definida 
interiormente e preenchida por uma série de traços diagonais; a cauda não se representou e apenas uma pata por par 
foi gravada; registe-se, no entanto, que alguns traços junto às patas parecem sugerir as que se encontram em 
segundo plano. 

Os dois cavalos remanescentes situam-se por trás do primeiro. Um destes (Pi03-03) tem a cabeça virada 
para trás, observando-se no seu interior o olho; as duas orelhas, em forma de V invertido, dispõem-se segundo uma 
perspetiva biangular reta; a cauda corresponde a um prolongamento, após ressalto, da linha cérvico-dorsal; as patas 
da frente estão apenas esboçadas, representando-se em perfil biangular oblíquo; dos membros posteriores apenas 
uma pata foi representada, nela se observando o jarrete, o esporão, o casco e a respectiva coroa. O último equídeo 
(Pi03-04) situa-se imediatamente abaixo; sendo genericamente semelhante aos dois primeiros, apresenta algumas 
diferenças de detalhe; a orelha – foliforme – apresenta-se sobrelevada relativamente à crineira; esta apresenta o 
interior esboçado; a cabeça não é definida por um traço contínuo mas por uma série de pequenos traços 
descontínuos e paralelos entre si; no interior observa-se a boca e o olho; apenas apresenta uma pata por par; nestas 
estão ausentes os detalhes anatómicos, sendo definidas por traços retos com tendência a convergirem nas 
extremidades distais. Todos estes animais foram definidos por contorno simples e múltiplo. 

As restantes incisões são não figurativas. Associadas a Pi03-01 encontramos uma unidade gráfica não 
figurativas da chave Ib, uma da VIIa, uma da VIII, duas da IXaa, três da IXab, duas da IXb, uma da IXba, três da 
X, vinte da XIa, doze da XIb, duas da XIc, uma da XId e sete da XIIIa. Àquele equídeo e a Pi03-04 associa-se uma 
da XIa. A Pi03-02 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, três da IXaa, uma da IXba, uma da X, dezassete da XIa, 
duas da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. Para a esquerda de Pi03-02 observa-se uma da IXb, quinze da XIa e duas 
da XIb. A Pi03-03 associam-se uma da VIIa, uma da IXb, sete da XIa e três da XIb. Abaixo daquele equídeo 
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observa-se ainda duas da XIa e uma da XIb. Finalmente, a Pi03-04 associam-se uma da IXaa, duas da IXab, uma 
da IXba, uma da IXbb, quinze da XIa, uma da XIb e duas da XIIIb. 

 

 
Fig. 48: Rocha 3 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida 
e António Martinho Baptista). 
 

Rocha 4 (Fig. 49): Foi dada a conhecer em 1997, quando se refere apenas as suas grafias holocénicas 
(Baptista & gomes, 1997, 314). Encontra-se no sopé da colina de Piscos, a cerca de 20 m para oés-sudoeste da 
rocha 1, localizando-se a 138 m de altitude. Corresponde a um alto painel vertical situado numa reentrância 
localizada na extremidade esquerda de um paredão xistoso; refira-se que este painel é delimitado à direita por um 
filão de quartzo com cerca de 0,40 m de espessura média que se desenvolve ao longo de toda a altura do paredão. 
O painel historiado apresenta forma subtrapezoidal e orienta-se para sudeste; a superfície é regular e lisa, 
apresentando cor castanho-alaranjada. 
 Relativamente às unidades figurativas, podemos distinguir com base em critérios estilísticos a sua 
distribuição por duas fases. A primeira é claramente pleistocénica, nela se integrando duas unidades. Uma destas 
localiza-se à direita de um grande lascamento que se observa no painel. Corresponde à representação parcial de um 
cavalo inciso, orientado para a direita (Pi04-01); a sua cabeça é algo modelada, apresentando linha fronto-nasal 
convexa, focinho arredondado, queixo reto e ganacha convexa; em cima parece insinuar-se uma orelha reta 
apontada para cima; o bordo traqueal/ peito é de configuração côncava; a crina é convexa e o arranque do dorso 
côncavo; a cabeça foi definida por contorno simples; as zonas da crineira e do peito encontram-se estriadas. 
 O segundo animal de cronologia pleistocénica encontra-se abaixo do referido lascamento; corresponde a 
um quadrúpede estriado orientado para a esquerda (Pi04-02); a cabeça apresenta forma genericamente triangular 
com linha fronto-nasal algo convexa, focinho apontado e bordo ventral reto; no topo da cabeça observa-se dois 
traços retos que podem corresponder a cornos ou orelhas representados segundo uma perspetiva biangular reta; o 
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pescoço, sendo reto, destaca-se bem da linha cérvico-dorsal onde se aprecia um dorso côncavo e uma garupa 
arredondada; apresenta apenas uma pata por par, sendo a traseira de forma triangular e a dianteira reta, algo aberta 
na extremidade distal. 

 
Fig. 49: Rocha 4 da Ribeira de Piscos (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e 
Cristina Gaspar). 
 
 O terceiro motivo figurativo é já holocénico; localiza-se junto do limite esquerdo do painel, ao nível do 
limite superior do lascamento antes referido. Corresponde a um antropomorfo esquemático conseguido por 
picotagem (Pi04-03); corpo e cabeça correspondem a um traço, sendo a separação dos dois elementos anatómicos 
dada pelo arranque dos braços; estes são de forma arqueada, ao contrário das pernas que são retas e dispostas em V 
invertido. 
 Relativamente ao repertório não figurativo, encontramos a seguinte situação: a Pi04-01 associam-se uma 
unidade gráfica não figurativa da chave IIIc, uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXb, uma da IXbb, uma da X, oito 
da XIa, duas da XIb e duas da XIc. Para cima daquele zoomorfo identifica-se uma da IXaa, uma da XIa e uma da 
XIb. Diretamente associadas a Pi04-02 encontra-se uma da VIII, uma da IXab, uma da XIa, três da XIb e uma da 
XIc. Para cima e para a esquerda daquele zoomorfo identificam-se uma da IXaa, uma da X, duas da XIa e duas da 
XIb. Para a sua direita vê-se uma da VIIa e uma da XIa. Abaixo da figura foram gravadas seis da IXa, uma da 
IXaa, duas da IXab, uma da IXb, duas da IXba, uma da X, oito da XIa, onze da XIb, quatro da XIc, três da XId e 
uma da XIIIb. Para a direita de Pi04-03 observa-se ainda uma da XIa, uma da XIc e duas da XId. 
 

Rocha 5 (Fig. 50): Foi dada a conhecer em 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 312, 324). Localiza-se a cerca 
de 70 m para sudoeste da rocha 3, a uma altitude de 156 m. 
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Corresponde a um pequeno painel inserto numa parede xistosa que se prolonga para direita. Nessa zona a 
microtopografia da rocha é muito acidentada fazendo lembrar a rocha 24. Logo abaixo encontra-se um abrigo que 
permite a posição de um homem de estatura média em pé. O painel apresenta, no entanto, uma superfície 
razoavelmente dimensionada e regular; a sua forma é subtrapezoidal; a cor é castanho-acinzentada; dispõe-se 
subverticalmente e orienta-se para sudeste. 

 
Fig. 50: Rocha 5 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, apoiado por Manuel Almeida e António 
Martinho Baptista). 
 
 As duas únicas unidades figurativas correspondem a equídeos definidos por incisão. Um deles (Pi05-01) é 
de maiores dimensões; caracteriza-se por uma cabeça hipertrofiada; a linha fronto-nasal é ligeiramente convexa, o 
focinho descai exageradamente e o estrangulamento do bordo ventral entre o queixo e a ganacha é pronunciado; no 
interior da cabeça parece observar-se a delimitação interna da crineira, encontrando-se esta, no entanto, algo 
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deslocada; o pescoço é equilibrado e o dorso suave; a garupa é arredondada; as duas patas traseiras estão 
representadas segundo uma perspetiva uniangular, observando-se os cascos; relativamente aos membros anteriores, 
apenas um foi gravado, encontrando-se algo flectido e não fechado na extremidade distal; a linha ventral é 
convexa, assim como o peito; o bordo traqueal é reto; um traço entre a nádega e a coxa do membro posterior 
esquerdo parece configurar a cauda que, neste caso, se encontraria recolhida; alguns traços diagonais e paralelos 
entre si que arrancam da garupa poderão indicar a pelagem. 
 O outro equídeo encontra-se atrás e é de menores dimensões (Pi05-02). Se bem que a dimensão do espaço 
disponível não tivesse permitido a gravação de um animal maior, o facto da cabeça ser algo pequena relativamente 
ao corpo pode ser indicação de que estamos perante um potro; a cabeça apresenta linha fronto-nasal direita, focinho 
arredondado e algo descaído e bordo ventral reto; dois traços curvos no topo da cabeça parecem configurar as 
orelhas representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o dorso é algo reto e a garupa convexa; a nádega 
é arredondada; apenas uma pata por par foi representada, nelas se evidenciando os cascos e, na traseira, o jarrete; a 
linha ventral é tendencialmente reta; a cauda é curva e longa, arrancando da nádega; o interior da cabeça e do 
corpo, até ao nível do peito, encontra-se estriado. 
 As restantes incisões conformam unidades gráficas não figurativas. Associadas a Pi05-01 encontramos as 
seguintes: uma da chave VIIa, duas da IXb, uma da IXba, dezasseis da XIa e seis da XIb. A Pi05-02 associam-se 
duas da IIb, uma da VIIa, uma da X, sete da XIa e duas da XIb. 
 

Rocha 6 (Fig. 51): Foi dada a conhecer em 1997, tendo-se na ocasião publicado decalque parcial e 
respetiva descrição (Baptista & Gomes, 1997, 312-313, 325). Situa-se a 7 m para nordeste da anterior, a 155 m de 
altitude. Corresponde a um amplo paredão onde se destacam diversos painéis, sendo alguns deles historiados. 
Apresenta uma forma trapezoidal, orientando-se para sudeste; as superfícies são de cor castanho-alaranjada, 
variando a microtopografia e textura de painel para painel. Nesta rocha foram decalcados três painéis que passamos 
a descrever. 
 O primeiro corresponde grosso modo ao limite inferior esquerdo da rocha; apresenta forma 
subtrapezoidal, sendo a sua superfície bastante irregular e porosa; diversos lascamentos permitem a 
individualização de três sectores: superior, mesial e inferior. No primeiro encontramos duas figuras zoomórficas 
incisas. A de maiores dimensões corresponde a um auroque definido por contorno múltiplo e orientado para a 
esquerda (Pi06-01); a cabeça, de forma genericamente sub-retangular, apresenta linha fronto-nasal ligeiramente 
convexa, queixo reto e ganacha convexa; a cabeça encontra-se interrompida na zona do focinho pelo limite do 
painel, sendo difícil perceber se existe aproveitamento deste para a delimitação daquele, se ocorreu efetiva 
destruição; no interior da cabeça observa-se um olho e dois traços retos que poderão corresponder a narina e boca 
ou às duas narinas representadas segundo uma perspetiva biangular reta; sobre a cabeça observa-se os cornos, 
ambos curvos e dispostos segundo uma perspetiva biangular oblíqua; na linha cérvico-dorsal aprecia-se uma 
cernelha pronunciado e um dorso alongado, sendo o animal interrompido na zona do arranque da garupa pelo 
limite do painel; observa-se ainda o que poderá corresponder à extremidade da cauda e o que poderá ser lido como 
o final da nádega arredondada, um esboço de jarrete e o bordo caudal da pata traseira, que é curvo; na zona anterior 
do animal observa-se o bordo traqueal côncavo, o(s) membro(s) anteriores e o arranque da linha ventral convexa. A 
nossa dúvida relativamente ao número de patas dianteiras deve-se à impossibilidade se perceber se estamos perante 
uma pata de forma triangular e uma unidade gráfica da chave XIa, se estamos perante uma pata definida por dois 
bordos retos na qual se encontra uma unidade gráfica de tipo IXb, ou se estamos perante uma pata triangular e uma 
reta, sendo ambas no seu conjunto representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua. 
 A outra figura corresponde à zona anterior de um macho de cabra-montês definida por contorno simples e 
também orientada para a esquerda (Pi06-02); apresenta cabeça de forma troncocónica com linha fronto-nasal 
ligeiramente convexa, focinho reto e bordo ventral com queixo e ganacha diferenciados; os cornos dispõem-se 
segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o da direita reto e o da esquerda curvo; uma linha reta que 
prolonga o corno da direita perfaz o bordo cervical e o arranque do dorso; o bordo traqueal é reto; a pata dianteira 
apresenta clara distinção entre a coxa (triangular) e a perna (reta). Alguns traços situados atrás da figura parecem 
esboçar a zona posterior do animal que, neste caso, seria altamente esquemática e desproporcionalmente grande; 
dado não existir solução de continuidade entre estas incisões e a zona anterior de Pi06-02 considerámo-las como 
um conjunto de oito unidades gráficas não figurativas da chave XIa (neste caso associadas a Pi06-01). 
 Para além daquelas associam-se ainda a Pi06-01 outras duas da IIb, uma da IXab, duas da IXb, uma da 
IXbb, catorze da XIa, duas da XIb, uma da XId e uma da XIIIb. Acima daquela figura zoomórfica observa-se ainda 
uma da Ia, quatro da XIa, uma da XIb e uma da XId. Neste sector identifica-se ainda uma da XIa associada a Pi06-
02 (e como tal também a Pi06-01). 

No sector mesial apenas se identificaram unidades gráficas não figurativas: uma da chave IIa, uma da IXa, 
duas da IXaa, uma da IXb, uma da IXba, sete da XIa e duas da XIIc, sendo estas últimas picotadas. 
 O sector inferior é o mais ricamente historiado. A figura central corresponde a uma representação parcial 
de um macho de cabra-montês, definida por incisão simples e múltipla, orientada para a direita (Pi06-03); a cabeça 
é de forma retangular, com linha fronto-nasal e focinho ligeiramente convexos, ganacha reta e queixo arredondado; 
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os cornos, curvos e estriados, dispõem-se segundo uma perspetiva biangular reta; o bordo traqueal é algo convexo 
e a goela côncava; a nuca é arredondada e a cérvico-dorsal reta, sendo ainda perceptível um ténue garrote e o 
arranque do dorso. 

 
Fig. 51: Painéis estudados da rocha 6 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, apoiado por Manuel 
Almeida e António Martinho Baptista). No desenho não se representaram as unidades gráficas sidéricas.  
 
 À sua esquerda encontra-se outro macho de cabra-montês, definido por incisão simples e orientado para a 
esquerda (Pi06-04); a cabeça – de forma sub-retangular e de pequenas dimensões – apresenta linha fronto-nasal 
reta, focinho arredondado e bordo ventral (este muito pequeno) convexo; os cornos – longos e em forma de S – 
dispõem-se segundo uma perspetiva biangular reta: na cérvico-dorsal – grosso modo convexa – aprecia-se um 
ligeiro garrote; um traço que corta Pi06-03 pode corresponder à nádega do animal. 
 Para a direita de Pi06-03 observa-se outros dois animais associados por sobreposição. Na base da 
sequência encontra-se um macho de cabra-montês definido por incisão simples e orientado para a esquerda (Pi06-
05); apresenta cabeça de configuração subtriangular com linha fronto-nasal reta, focinho algo apontado e curto 
bordo ventral tenuemente convexo; os cornos, longos e curvos, dispõem-se segundo uma perspetiva biangular reta; 
o bordo traqueal é reto e o peito convexo; a linha ventral é convexa; apenas se gravou uma pata por par, 
observando-se o casco da dianteira. 
 A figura que a sobrepõe corresponde a um veado inciso orientado para a esquerda (Pi06-06); a cabeça é 
de forma subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; o focinho é apontado; apenas se gravou uma 
haste na qual se observa o arranque do estoque; o bordo traqueal é algo côncavo; a linha ventral, se bem que 
descontínua, á convexa; a pata traseira é definida por dois bordos retos que poderão ter formado um casco na 
extremidade distal; o animal apresenta-se estriado na zona da cabeça e do ventre. 
 Entre os cornos de Pi06-03 observa-se um prótomo de quadrúpede orientado para a esquerda (Pi06-07); a 
cabeça é de forma genericamente triangular, com linha fronto-nasal ligeiramente convexa, bordo ventral 
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acentuadamente convexo e focinho apontado; um traço acima da linha fronto-nasal parece esboçar uma curta 
orelha; um outro que arranca da extremidade caudal da ganacha pode corresponder ao bordo traqueal, que, neste 
caso, seria reto. 
 Sobre Pi06-05 um conjunto de traços parece configurar a cérvico-dorsal e quartos traseiros de um auroque 
orientado para a direita (Pi06-08); a cérvico-dorsal apresenta garrote proeminente, dorso côncavo e garupa 
angulosa; a nádega é direita; da cauda parece observar-se apenas a raiz. 
 Refira-se, por fim, a existência de uma figuração zoomórfica (canídeo?) da Idade do Ferro sobrepondo-se 
a Pi06-03, Pi06-05 e Pi06-06. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. Assim, associam-se a Pi06-03 duas 
unidades da chave IXaa, duas da IXab, uma da IXb, uma da X, quinze da XIa, doze da XIb e três da XId. A Pi06-
03 e a Pi06-04 associam-se uma da IXaa, uma da XIa, duas da XIb e uma da XIIIb. Não associadas diretamente a 
nenhum dos zoomorfos referidos anteriormente, mas distribuídas por entre eles identifica-se uma da IXaa, nove da 
XIa, quatro da XIb e uma da XIc. A Pi06-03 e Pi06-05 associa-se uma da VIIa. Entre Pi06-03 e Pi06-06 foram 
gravadas duas da XIa e uma da XId. Diretamente associadas a Pi06-03 e Pi06-07 encontra-se uma da XIa e uma da 
XIb. Entre Pi06-03 e Pi06-07 foram gravadas uma da IXba e duas da XIb. A Pi06-04 associam-se três da VIIa, 
uma da IXa, duas da IXaa, três da IXab, duas da IXb, duas da IXba, uma da X, dezasseis da XIa, cinco da XIb e 
duas da XIc. A Pi06-05 associam-se uma da IIb, uma da IXb, uma da IXbb e seis da XIa. A Pi06-05 e Pi06-06 
associam-se uma da XIa, duas da XIb e uma da XId. A Pi06-06 associam-se três da XIa e uma da XIb. A Pi06-08 
associa-se uma da IXa. Refira-se, por fim, que para a direita de Pi06-05 identifica-se ainda duas da XIa e uma da 
XIb. 
 O segundo painel encontra-se sensivelmente a meio da rocha e apresenta forma poligonal. Aí identifica-se 
um auroque inciso, definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda (Pi06-09); apresenta cabeça de forma 
troncocónica com linha fronto-nasal reta e fronte bombeada, focinho e queixo retos e ganacha convexa; os cornos 
são curtos, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a cérvico-dorsal apresenta cernelha 
pronunciado e dorso alongado; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; a pata dianteira é possante e aberta na 
extremidade distal, sendo definida por dois traços; a linha ventral apresenta clara distinção por meio de inflexão do 
contorno entre a zona do ventre e da cilheira. 
 A este animal associam-se algumas unidades gráficas não figurativas: uma da chave IXaa, uma da IXbb e 
seis da XIa. 
 O terceiro painel decalcado encontra-se perto do limite superior direito da rocha; aí apenas se gravaram 
unidades gráficas não figurativas; entre as incisões, destaca-se, desde logo, o conjunto das seis unidades gráficas da 
chave XIIIa, que se dispõem de forma paralela entre si; as restantes correspondem a duas da VIIa, três da IXa, duas 
da IXaa, duas da IXab, duas da IXb, três da IXba, vinte da XIa, oito da XIb, quatro da XId e uma outra da XIIIa 
para além das que referimos acima (distinguimo-la devido à sua diferença ao nível da dimensão e posicionamento). 
 

Rocha 7 (Fig. 52): Foi dada a conhecer em 1997, quando se publicou o seu decalque e a respetiva 
descrição (Baptista & Gomes, 1997, 326). Localiza-se a cerca de 17,5 m para su-sudoeste da rocha 5, a uma 
altitude de 151 m. Corresponde a um painel subvertical, de forma subtrapezoidal, orientado para sudeste. 
Apresenta uma superfície regular e lisa, de cor castanho-alaranjada, onde se observa cinco zoomorfos incisos. 
 O primeiro a que nos referiremos encontra-se destacado dos restantes, sendo de dimensões mais grandes 
que os restantes; localiza-se no sector superior do painel, perto do seu limite direito; corresponde a um capríneo, 
definido por contorno simples, orientado para a direita e com a cabeça voltada para trás (Pi07-01); apresenta 
cabeça genericamente triangular com linha fronto-nasal ligeiramente convexa, focinho apontado e bordo ventral 
reto; os dois cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o da esquerda reto e terminando 
o da direita em gancho; o pescoço é longo e retilíneo; o corpo apresenta uma morfologia oval, com linhas cérvico-
dorsal e ventral convexas; a cauda é curta e apontada; as patas – apenas uma por par – são definidas por dois 
bordos paralelos e abertas nas suas extremidades distais; dada a forma de um dos cornos, podemos colocar a 
hipótese de nos encontrarmos perante uma camurça. 
 Dos restantes animais, três deles correspondem a cabras-monteses fêmeas; dispõem-se em coluna, 
encontrando-se todas em posição de repouso (com as pernas fletidas) e orientadas para a direita. A do topo da 
coluna (Pi07-02) apresenta longa cabeça de forma subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral algo 
convexos e focinho apontado; os cornos são curvos, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a 
cérvico-dorsal é globalmente convexa, notando-se apenas um ténue garrote e um dorso subtil; a cauda é definida 
por dois bordos curvos paralelos entre si; a linha ventral é convexa; as patas, como referimos, encontram-se 
fletidas; da traseira observa-se parte da coxa e abaixo observa-se a perna apenas definida pelo bordo caudal e 
aparentando terminar num casco esquemático; a dianteira, na qual está ausente o casco, apresenta já a perna 
definida por ambos os bordos, sendo estes curvos; o bordo traqueal é reto, observando-se no peito uma subtil 
convexidade; refira-se, por fim que o animal é definido por contorno simples, apresentando, no entanto, o seu 
interior parcialmente estriado. 
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Fig. 52: rocha 7 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
António Martinho Baptista). 
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 A segunda fêmea (Pi07-03) é definida por contorno simples; apresenta cabeça sub-retangular com linha 
fronto-nasal modelada e focinho e bordo ventral retos; no interior parecem estar esboçados o olho e uma narina; os 
cornos são curvos, dispondo-se segundo um perfil biangular oblíquo; a nuca é arredondada e o pescoço bem 
diferenciado; a cérvico-dorsal é convexa; a cauda é definida por dois traços curtos, paralelos entre si; na pata 
dianteira observa-se a coxa (dispõe inclusive de bordo cranial no flanco) e a perna, sendo esta definida apenas pelo 
bordo caudal; a dianteira é delimitada apenas pelo bordo cranial; a linha ventral é globalmente convexa, embora se 
perceba uma ténue concavidade na zona inguinal; o bordo traqueal é reto. 
 A fêmea da base da coluna (Pi07-04) é também definida por contorno simples; apresenta cabeça oblonga 
com linha fronto-nasal algo côncava, focinho convexo e bordo ventral reto: os cornos apresentam-se segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua, sendo o da direita curvo e correspondente à continuação da linha fronto-nasal e o da 
esquerda curto, correspondendo à continuação da cérvico-dorsal; esta é reta até à zona da garupa, aí arredondando; 
a cauda é definida por dois bordos retos com tendência a convergirem na extremidade distal; na linha ventral 
aprecia-se a diferença entre o ventre e a cilheira por meio de uma inflexão do traço; apresenta apenas uma pata por 
par, sendo a dianteira definida pelo bordo cranial e a traseira pelo caudal. 
 O quinto animal do painel localiza-se por trás de Pi07-02, correspondendo à representação parcial de um 
quadrúpede definido por contorno simples e orientado para a direita (Pi07-05); está reduzido à cabeça e à cérvico-
dorsal; aquela apresenta forma suboval com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos, e focinho apontado; o 
pescoço é retilíneo; a cérvico-dorsal apresenta dorso côncavo e garupa convexa. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. Associadas a Pi07-01 encontramos 
uma da chave IXba e cinco da XIa. A Pi07-02 associam-se duas da XIa e uma da XIIIb. A Pi07-03 associa-se uma 
da IXaa. A Pi07-04 associa-se uma da XIa. A Pi07-05 associam-se duas da XIa. À esquerda de Pi07-04 observa-se 
uma da XIIIb. Para a direita da coluna de capríneos observa-se três da XIa. Para cima de Pi07-05 observa-se duas 
da XIa. Refira-se, por fim, a existência de uma unidade da chave XIa junto do limite inferior esquerdo do painel. 
 

Rocha 11 (Fig. 53): Encontra-se referida na bibliografia desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 314), tendo 
o seu decalque sido dado a conhecer em 2012 (santos, 2012, 58). Localiza-se a cerca de 11 m para oés-sudoeste da 
rocha 5, a 161 m de altitude. Corresponde a um pequeno painel vertical orientado para su-sudeste, de cor castanho-
acinzentada, superfície regular e lisa. Integra uma longa bancada rochosa que se desenvolve no sentido NE.—SO. 
que se localiza já no topo da pequena colina de Piscos. 
 As incisões aí presentes configuram apenas unidades gráficas não figurativas. Quer pelo tamanho, quer 
pela disposição, o centro da composição é marcado pela presença de uma unidade da chave XId, distribuindo-se as 
restantes quer sobre ela, quer em seu torno. É possível a identificação das seguintes: duas da chave Ib, uma da IIIc, 
três da IXaa, uma da IXbb, uma da X, nove da XIa, três da XIb e uma mais da XId para além da já referida; esta 
última é de dimensões mais reduzidas, encontrando-se numa posição lateral relativamente à “principal”. 
 

Rocha 13 (Fig. 54): Conhece-se desde 1995Localiza-se já na encosta sudeste do monte do Fariseu, 
orientando-se para o Côa. Pode ser encontrada a cerca de 120 m para nor-nordeste da confluência da ribeira de 
Piscos com o Côa; a sua cota média é de 146 m. Trata-se de um amplo paredão que grosso modo se pode descrever 
como uma grande superfície quadrangular, de cor castanho-alaranjada, orientada para sudeste; apresenta uma 
microtopografia regular e textura rugosa; as gravuras localizam-se a uma altura só possível de ser atingida no seu 
lado direito através de uma bancada em forma de escada que se encontra em frente do painel, precisamente nesse 
sector. O sector esquerdo terá exigido seguramente meios artificiais que sustentassem o autor da composição. A 
localização das gravuras, a técnica nelas empregue (o picotado) e as suas dimensões sugerem-nos que este painel 
seria visto desde o fundo do vale. 
 Apenas se gravaram auroques. O primeiro dos bovídeos a ser gravado (Pi13-01) corresponde ao que se 
situa no plano mais elevado; orienta-se para a direita; apresenta uma cabeça de configuração troncocónica com 
linha fronto-nasal ligeiramente côncava, focinho e ganacha convexos e queixo reto; no seu interior reconhece-se o 
olho, a boca e a narina (estas últimas correspondendo a traços); os dois cornos estão ligados pela nuca e encontram-
se representados em perfil biangular reto; a linha cérvico-dorsal é sinuosa e a ventral profundamente convexa; 
apenas a pata traseira foi gravada, sendo definida por dois bordos curvos divergentes e reconhecendo-se o jarrete 
no bordo caudal; da cauda resta-nos a raiz foliforme. 
 Em seguida foi gravado o auroque da direita (Pi013-02), orientado para essa direção; a cabeça é grosso 
modo retangular com linha fronto-nasal ligeiramente côncava e focinho reto; do bordo ventral da cabeça só nos 
resta o queixo que é reto; no interior da cabeça reconhece-se a boca (traço reto) e a narina (traço curvo); as patas 
são apenas uma por par e abertas na extremidade distal; a traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre 
si, reconhecendo-se no bordo caudal o jarrete; a dianteira é definida por dois bordos retos paralelos; o bordo 
traqueal é reto e o peito convexo; a cérvico-dorsal arranca da orelha e é regularmente côncava, se bem que uma 
ligeira convexidade seja perceptível na zona da cernelha; a linha ventral é convexa; a cauda corresponde ao 
prolongamento da garupa, sendo longa e encurvada; a raiz é subtriangular; a nádega é convexa; apenas se gravou 
um corno, em forma de gancho deitado. 



	 117 

 
Fig. 53: Rocha 11 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida e António Martinho Baptista). 

 
Fig. 54: Rocha 13 da Ribeira de Piscos (decalque de Manuel Almeida e João Félix). 
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O último auroque a ser gravado (Pi13-01) orienta-se também para a direita, sobrepondo a sua cabeça a 
garupa do anteriormente descrito; a cabeça é também genericamente retangular, com linha fronto-nasal e focinho 
retos; no bordo ventral observa-se clara distinção entre a ganacha convexa e o queixo reto; no interior da cabeça 
observa-se a narina, podendo parte do dorso do animal descrito anteriormente ser lido como a boca; apresenta 
apenas um corno em forma de S deitado; a orelha situa-se atrás e dela arranca a cérvico-dorsal que, de forma 
sinuosa, se prolonga até à garupa angulosa; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira, 
aberta na extremidade distal, é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o bordo traqueal é côncavo e o 
peito convexo; os quartos traseiros não foram representados. 
 

Rocha 15 (Fig. 55): Embora referida desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 314), o seu decalque só é dado 
a conhecer em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008b, 117). Localiza-se a cerca de 100 m para nordeste da 
anterior, a uma cota de 135 m. Corresponde a um painel vertical, de configuração subtrapezoidal, orientado para 
sudeste; a sua superfície encontra-se bastante fraturada, apresentando uma textura grosso modo lisa e cor castanho-
ferruginosa. 

 
Fig. 55: Rocha 15 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida e João Félix). 
 

O painel é dominado por um imponente veado, plasmado em posição de brama, orientado para a direita 
(Pi15-01); foi gravado essencialmente por picotagem, se bem que em determinadas zonas se tenha definido por 
incisão múltipla (linha ventral) ou por uma abrasão subsequente à picotagem (por exemplo na zona da garupa e no 
bordo caudal da pata traseira); morfologicamente, e embora a zona da cabeça se encontre bastante fraturada, pode-
se perceber que seria de forma subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; apenas se observa a 
extremidade distal de uma haste, encimada por duas pontas da coroa; da orelha também se percebe a extremidade 
distal; a cérvico-dorsal é bastante modelada, nela se percebendo um garrote ténue, um dorso suave e uma garupa 
arredondada; a cauda encontra-se caída sobre a nádega; esta é suavemente convexa; a pata traseira é definida por 
um bordo caudal reto e um cranial curvo, que perfaz com a zona do ventre um ângulo acentuado; a linha ventral 
apresenta ventre convexo e proeminente e cilheira algo côncava; da pata da frente só nos resta o bordo cranial que 
é reto; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo. 
 Um capríneo picotado orientado para a direita (Pi15-02) ladeia por esse mesmo lado o zoomorfo anterior; 
a cabeça do animal perdeu-se devido à fratura do suporte; as linhas cérvico-dorsal e ventral são convexas; as patas 
(apenas uma por par) são definidas por dois traços paralelos entre si; o peito é convexo; a cauda é definida por três 
curtos bordos retos paralelos entre si. 
 Um outro quadrúpede picotado orientado para a esquerda (Pi15-03) encontra-se à esquerda de Pi15-01. 
Como no caso anterior, falta-nos a cabeça devido a fratura do suporte (em sentido estrito ainda se observa o 
arranque da fronte, mas é tão diminuto este vestígio que não nos informa em nada quanto à morfologia da cabeça); 
a linha cérvico-dorsal é globalmente côncava, arredondando na zona da garupa; a cauda é definida por dois curtos 
bordos retos paralelos entre si e caídos sobre a nádega do animal; esta é fortemente convexa; as patas (apenas uma 
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por par) são ambas abertas nas extremidades distais; a traseira é definida por um bordo caudal reto e um cranial 
curvo; a dianteira é-o por dois bordos retos, percebendo-se ainda o arranque do peito a partir da extremidade 
proximal do bordo cranial; a zona inguinal é profundamente angulosa; a linha ventral apresenta ventre convexo e 
tórax reto; alguns traços incisos existentes cerca dos limites da pata traseira do animal sugerem a existência de um 
esboço prévio. Dada a configuração da cauda e da cérvico-dorsal, pensamos estar perante um cervídeo. 
 As restantes gravuras são não figurativas. Associadas a Pi15-01 encontramos uma unidade gráfica da 
chave VIIa, uma da IXbb, uma da IXc, quatro da XIa (uma delas parcialmente picotada) e quatro da XIb. Entre 
aquele zoomorfo e Pi15-02 observa-se uma da XIa e uma da XIIc (picotada). A Pi15-03 associa-se uma da XIc. 
Abaixo daquela figura observa-se ainda uma associação de uma unidade gráfica não figurativa da chave IXc a duas 
da XIa. 
 

Rocha 16 (Fig. 56): Referida desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 314), o seu decalque só é dado a 
conhecer em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008b, 117). Localiza-se na margem direita da ribeira de Piscos, 
junto da confluência desta linha de água com o Côa, encontrando-se a 129 m de altitude; corresponde a um painel 
vertical, de forma subtrapezoidal, orientado a sudeste; apresenta uma superfície algo irregular e porosa, 
apresentando diversos lascamentos e fraturas; é de cor castanho-ferruginosa. 
 Relativamente a unidades gráficas figurativas, apenas se identifica duas cervas picotadas. Uma destas 
(Pi16-01) localiza-se cerca do limite superior do painel, encontrando-se orientada para a direita; apresenta cabeça 
subtriangular com bordos fronto-nasal e ventral retos e focinho apontado; no interior observa-se um olho e no topo 
duas orelhas lineares dispostas segundo uma perspetiva biangular (o estado fragmentado das mesmas não nos 
permite precisar se reta se oblíqua); o bordo cervical é reto e o dorso convexo; as patas traseiras dispõem-se 
segundo uma perspetiva uniangular; na da direita observa-se clara distinção entre a coxa triangular e a perna reta 
enquanto o outro membro se resume a um simples traço reto; a linha ventral apresenta, por meio de inflexão do 
traço, distinção entre ventre e cilheira; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos; o peito é convexo 
e o bordo traqueal aparenta ser reto. 
 A outra cerva (Pi16-02) encontra-se imediatamente abaixo, orientando–se para a esquerda; a cabeça é 
oblonga, com linha fronto-nasal algo convexa, bordo ventral reto e focinho arredondado; no interior observa-se o 
olho; das duas orelhas apenas se observa vestígios, notando-se, contudo que uma parece curvar para a esquerda e 
que a outra é linear; o bordo cervical é curto e o dorso tendencialmente reto; a garupa/ nádega é arredondada; a 
cauda corresponde a um curto traço curvo atirado para trás; a pata traseira é definida por dois bordos curvos 
paralelos entre si; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos retos que parecem convergir 
na extremidade distal; o bordo traqueal é reto e o peito convexo. 
 Dada a forma sui generis de uma das orelhas de Pi16-02, não será de colocar de parte a hipótese daquele 
elemento anatómico corresponder a um corno e os animais a camurças. Contudo, quer a forma alongada das 
cabeças, quer a cauda de Pi16-02, quer a proporção das patas relativamente aos corpos, quer, enfim, os flagrantes 
paralelos destes motivos com as cervas de Covalanas, impelem-nos a pensar nestes motivos como cervídeos. 
 Para além destes motivos, distribuem-se pela rocha diversas incisões que formam unidades gráficas não 
figurativas. A Pi16-02 associam-se uma unidade gráfica da chave XIa e uma da XIc. Para a direita de Pi16-01 e 
acima de Pi16-02 observa-se uma da VIII, uma da IXa, nove da XIa e duas da XIb. As restantes unidades gráficas 
distribuem-se pelo sector direito do painel, sendo possível discriminá-las da seguinte forma: uma da IXab, uma da 
IXbb, onze da XIa, cinco da XIb, duas da XIc e quatro da XId. 
 Será de referir igualmente a existência de traços picotados, de cronologia moderna, sobre o painel. 
 

Rocha 19 (Fig. 57): Encontra-se referida desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 314), pese embora o seu 
decalque se tenha mantido inédito até ao momento. Localiza-se a cerca de 7 m para nor-nordeste da rocha 6, a uma 
altitude de 156 m. Trata-se de um painel vertical de configuração subtrapezoidal, orientado para sudeste; apresenta 
uma superfície castanha de textura lisa, com uma microtopografia bastante regular se bem que interrompida por 
algumas fraturas. 
 Todas as unidades gráficas desta rocha foram conseguidas por incisão; relativamente aos zoomorfos, 
identifica-se dois quadrúpedes claros e uma possível ave. A maior das figuras corresponde a um quadrúpede 
estriado orientado para a direita (Pi19-01); apresenta cabeça genericamente triangular com linha fronto-nasal reta, 
focinho arredondado e bordo ventral reto; três traços existentes em cima da cabeça poderão corresponder a uma 
orelha e aos dois cornos vistos segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o pescoço é longo e esguio; a cérvico-
dorsal é reta e a garupa arredondada; a pata traseira apresenta forma triangular; a linha ventral não se encontra 
representada; o peito é algo convexo; duas formas triangulares existentes abaixo do animal poderão corresponder 
às extremidades distais das suas patas dianteiras, observadas segundo uma perspetiva biangular reta. 
 Sobrepondo o dorso da figura anterior observa-se o outro quadrúpede, também com o pescoço estriado e 
orientado para a direita (Pi19-02); apresenta uma pequena cabeça de forma troncocónica, com bordos fronto-nasal 
ventral retos, encontrando-se a zona do focinho em aberto; sobre a cabeça reconhece-se uma orelha triangular 
atirada para a frente; o pescoço é curto e reto; reta é também a cérvico-dorsal, arredondando na zona da garupa; a 
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cauda é curta e curva; a nádega é direita e a pata traseira é definida por dois traços retos paralelos entre si; a linha 
ventral apresenta ventre reto e cilheira convexa; a pata dianteira corresponde a um traço; o bordo traqueal é 
côncavo. 

 
Fig. 56: Rocha 16 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida e João Félix). 
 
 A ave (Pi19-03) localiza-se sob as possíveis patas dianteiras de Pi19-01; apresenta corpo oval, 
percebendo-se no interior bordo proximal das escapulares; a cabeça apresenta crânio convexo e bico relativamente 
longo e pontiagudo; um traço no interior sugere o olho; na zona posterior do animal duas formas subtriangulares 
podem ser lidas uma como as penas primárias da asa e outra como as penas caudais; dois traços paralelos à direita 
das caudais sugerem-nos as patas. Dadas as características da figura, podemos estar perante um passeriforme; o 
longo bico e a forma da cabeça e do corpo tornam plausível a hipótese da espécie corresponder a uma das que 
compõem a família Alcedinidae (guarda-rios). 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas; a Pi19-01 associam-se uma da chave 
IIIc, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, duas da X, nove da XIa e três da XIb. A Pi19-01 e Pi19-02 
associam-se duas da XIa, uma da XIIIa e uma da XIIIb. Entre Pi19-01 e Pi19-02 observa-se quatro da XIa. A 
Pi19-01 e Pi19-03 associa-se uma da XIb. Para a esquerda de Pi19-01 gravaram-se uma da VIIa, uma da XIa e 
uma da XIb. Para a direita de Pi19-01 encontra-se duas da VIIa, uma da IXaa, cinco da XIa, uma da XIb, uma da 
XIc e uma da XIIIb. A Pi19-02 associam-se uma da Ib, uma da X, catorze da XIa e duas da XIb . A Pi19-03 
associam-se uma da Ib, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXc, sete da XIa, uma da XIb e uma da XId. 
Finalmente, para a direita de Pi19-03 identifica-se ainda cinco da XIa, quatro da XIb, e duas da XIc. 



	 121 

 
Fig. 57: Rocha 19 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida e António Martinho Baptista). 
 

Rocha 24: As primeiras menções à rocha datam de 2001, quando se publica decalque parcial do seu painel 
7 (Baptista, 2001c, 244). Entretanto, foram saindo do prelo esporadicamente decalques de outros painéis (v.g. 
Baptista, 2008a; 2009a), faltando até ao momento uma descrição detalhada do conjunto, lacuna que pretendemos 
aqui colmatar. Localiza-se já na margem esquerda do Côa, a cerca de 43 m para sul da rocha 16, a uma altitude de 
131 m. Corresponde a uma rocha de cor castanha, formato sub-retangular, orientada para sudeste; apresenta uma 
microtopografia bastante irregular; na verdade, o sistema sui generis de fracturação da rocha permitiu o 
aparecimento de pequenos painéis que se orientam transversalmente relativamente à orientação geral da rocha, 
aparecendo-nos a rocha como uma sucessão de “escamas” (Fig. 5.45); assim, diferentemente da orientação geral da 
rocha, os painéis tendem a virar-se para és-sudeste. Destes, 32 encontram-se historiados (Fig. 58); por outro lado, 
em escavação arqueológica desenvolvida em frente à rocha foi exumado um fragmento também decorado (Luís, 
2009). Dadas as características da rocha, passaremos à descrição da mesma painel a painel. Importa, no entanto, 
não perder de vista que, como referimos no capítulo 5.1.6. estes painéis fazem parte do mesmo dispositivo parietal, 
não devendo a partição do espaço parietal separar as unidades gráficas que por ele se distribuem, mas antes 
contribuir para dar profundidade a toda a composição. De forma a ilustrar este aspeto, remetemos o leitor, não só 
para a já referida figura 5.45, como também para as figuras 58 a 60 destes anexos, onde se esquematiza a relação 
entre painéis historiados e as unidades gráficas figurativas isoladas na rocha. 
 
 Painel 1 (Fig. 61): Encontra-se na zona superior da rocha, correspondendo ao quarto painel a contar da 
esquerda. Apresenta forma subtriangular e uma superfície algo irregular e lisa.  

Apenas se observa figuras incisas. Identifica-se dois zoomorfos, encontrando-se ambos incompletos 
devido a fractura do suporte. Assim, neste painel começamos por inventariar um par de membros anteriores e peito 
de quadrúpede orientado para a direita (Pi24-01); as patas apresentam forma grosso modo retangular, sendo 
preenchidas interiormente; são representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o peito é convexo; 
tecnicamente o animal foi definido por contorno múltiplo. 

Este animal sobrepõe um outro quadrúpede definido por contorno múltiplo, também orientado para a 
direita (Pi24-02); deste quadrúpede observa-se parte da linha cérvico-dorsal e o bordo traqueal; na primeira 
percebe-se um esboço de garrote; o bordo traqueal é algo côncavo; ambas as linhas tendem a convergir dando 
origem a um pescoço delgado; a figura é nesta zona interrompida, pelo que se torna complicado perceber se os 
traços que se encontram à direita da fractura que a interrompe fazem parte do animal ou não; a fazerem parte, estes 
configuram uma cabeça oval com linha fronto-nasal e focinho convexos. 

Para além destas figuras observa-se ainda uma unidade gráfica da chave XIa e uma da XIb, ambas 
associadas a Pi24-01.
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Fig. 58: Relação entre os painéis historiados da rocha 24 de Piscos. Entre parêntesis encontram-se as unidades gráficas existentes em cada um deles. A: Localização da 
Figura 59; B: Localização da Figura 60. 
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Fig. 59: Painéis 1 a 18 e 29 da rocha 24 da Ribeira de Piscos. 
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Fig. 60: Painéis 19 a 28 e 30 a 32 da rocha 24 da Ribeira de Piscos.
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Fig. 61: Painel 1 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 

Painel 2 (Fig. 62): Conhecido de 2009 (Baptista, 2009a, 157). Corresponde ao terceiro painel abaixo do sector 
esquerdo do painel anterior; apresenta forma subtrapezoidal e uma superfície regular e lisa. Apenas se identifica um 
antropomorfo visto de frente, conseguido por incisão (Pi24-03); a cabeça é genericamente oval, destacando-se bem do 
pescoço; o seu interior é marcado por um nariz com as narinas extremamente desenvolvidas; os olhos – o direito 
amendoado e o esquerdo circular – apresentam as pupilas; as orelhas são de formato semioval, percebendo-se na da 
esquerda a representação do pavilhão auricular; alguns traços sobre a testa e atravessando a orelha direita poderão 
corresponder ao cabelo; os ombros são pouco marcados e os membros superiores apenas esboçados; o corpo apresenta 
uma inflexão na zona da cintura, inflexão essa que é tão mais marcada quanto as ancas são pronunciadas; os membros 
pélvicos só estão representadas até ao nível das coxas; sobre o tórax e a pélvis encontra-se unidades gráficas da chave 
IIIc; outros traços sobre e em torno da figura poderão corresponder a unidades gráficas autónomas; é, no entanto, difícil 
proceder a qualquer distinção entre estes e os que configuram Pi24-03. Dado estrangulamento da cintura e a 
proeminência das ancas é razoável a admissão de estarmos perante uma mulher. 
 

Painel 3 (Fig. 63): Conhecido desde 2008 (Baptista, 2008a, 22). Localiza-se imediatamente à direita do painel 
anterior, sendo encimado pelo n.º 1. Apresenta uma superfície regular (apenas alterada no terço superior do painel que 
se encontra relativamente avançado) e lisa. Apenas se identifica incisões e alguns picotados isolados. Corresponde a um 
dos painéis mais densamente gravados da rocha. 

Na base da estratigrafia encontra-se um auroque definido por contorno múltiplo (Pi24-04); orienta-se para a 
esquerda e inclina-se para baixo, utilizando desta forma a inclinação do próprio painel e dispondo de praticamente toda 
a superfície útil do mesmo; a cabeça é de forma sub-retangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, tendo a 
zona do focinho sido deixada em aberto; no seu interior observa-se a delimitação interna do focinho e um olho; apenas 
se gravou um corno, curvo e atirado para a frente; na linha cérvico-dorsal é patente a cernelha, dorso e garupa; a cauda é 
em forma de S, terminando em escova; a nádega é arredondada; a pata traseira – aberta na extremidade distal – é 
definida por um bordo caudal curvo um cranial reto; na zona inguinal reconhece-se a bainha; a linha ventral é convexa; 
a pata dianteira – também aberta na extremidade distal – é definida por dois traços retos; o bordo traqueal é côncavo, 
observando-se uma barbela proeminente na zona do peito. 
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Fig. 62: Painel 2 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 

Sobre a figura anterior gravou-se outra representação parcial de auroque; esta corresponde à zona anterior de 
um animal definido por contorno simples, orientado para a esquerda (Pi24-05); apresenta cabeça troncocónica com 
linha fronto-nasal , queixo e focinho retos, e ganacha convexa; os cornos – o da esquerda em forma de S e o da direita 
curvo – são definidos pelo mesmo traço, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; da cérvico-dorsal só se 
gravou o bordo cervical e o garrote saliente; o bordo traqueal é côncavo. 

Sobre a figura anterior foi gravado um antropomorfo, definido por incisão simples (e múltipla na zona dos pés) 
visto de perfil e orientado para a direita (Pi24-06); apresenta cabeça grosso modo circular, forma geométrica apenas 
quebrada pelo curto entalhe nasal e pelo nariz proeminente e de configuração subtrapezoidal; o pescoço é bem marcado; 
as costas são côncavas e a nádega convexa; o tórax é também convexo dele sobressaindo o que interpretamos como um 
seio de configuração oval; o abdómen é convexo; as duas pernas são definidas por dois bordos exteriores convexos e 
paralelos entre si, dando-se a separação por intermédio de uma linha reta; os pés – de configuração foliforme alongada 
são dispostos segundo uma perspetiva biangular reta; o único detalhe interno identificável corresponde ao olho 
(reduzido a um ponto). Dadas certas características morfológicas da figura (seio e nádega pronunciada) consideramo-la 
como de sexo feminino. 
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Fig. 63: Painel 3 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). A espessura do traço das figuras 5, 8 e 13 encontra-se aumentado, devido a imperativos de leitura. 

 
Adossada à zona entre a nádega e a coxa da figura anterior identifica-se um prótomo de auroque definido por 

contorno simples e orientado para a esquerda (Pi24-07); a cabeça é altamente modelada, assemelhando-se à de um 
cavalo; apresenta linha fronto-nasal, queixo e focinho rectos, e ganacha convexa; os cornos – ambos curvos e sendo um 
mais curto que o outro – dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; da cérvico-dorsal só se observa o 
arranque do bordo cervical; no interior da cabeça observa-se os dois traços correspondentes à boca e narina (ou às duas 
narinas vistas segundo uma perspetiva biangular reta) e o olho oval; este olho encontra-se aberto no seu lado inferior, 
prolongando-se o traço que o define por ambos os lados até à ao terço inferior da cabeça. 

À direita de Pi24-06, e a ela se sobrepondo parcialmente, um conjunto de traços incisos maioritariamente 
ondulados parecem configurar outra figura humana de sexo feminino, desta feita, altamente estilizada (Pi24-08); 
apresenta nuca arredondada atrás da qual se reconhece outros traços que poderão corresponder ao cabelo; as costas são 
côncavas, a nádega convexa e o membro pélvico – reduzido à área da coxa – é triangular; o abdómen é convexo; nem a 
face nem qualquer membro torácico foram gravados. 
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Também sobre Pi24-04 encontra-se uma figura “fantástica” definida por incisão simples, com o corpo 
aparentemente visto de frente e a cabeça virada para a esquerda (Pi24-09); o corpo apresenta forma oval e longo 
pescoço; sensivelmente a meio, alguns traços parecem esboçar os membros superiores; toda a zona do corpo parece 
remeter para uma ave, podendo a forma como estão representados os membros induzir-nos a interpretá-los como asas; a 
cabeça apresenta uma fronte e nuca arredondadas e um focinho (?) subquadrangular; no interior da mesma reconhece-se 
um olho poligonal no interior do qual foi gravada a pupila. 

Sobrepondo-se a todas as figuras até agora referidas com exceção de Pi24-05, foi gravado um macho de cabra-
montês, definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a esquerda (Pi24-10);a cabeça caracteriza-se pelo seu 
alto naturalismo; apresenta linha fronto-nasal convexa, relevada na zona do fronte, focinho arredondado e bordo ventral 
com queixo côncavo e ganacha convexa; no interior observa-se o olho amendoado, a narina, a boca e a delimitação 
interna da ganacha; os cornos são em forma de S, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular reta; a orelha – 
localizada por trás do corno esquerdo – é de forma oval; a linha cérvico-dorsal é igualmente modelada, sendo evidente o 
pequeno garrote, um dorso suave e a garupa arredondada; a cauda é definida exteriormente por dois bordos curvos 
divergentes, dispostos na horizontal; no interior da mesma observa-se outros dois traços paralelos, e no que a limita 
superiormente foram incisos curtos traços paralelos entre si, de forma a representarem a pelagem; a nádega é 
arredondada; as patas traseiras são finamente gravadas, nelas se reconhecendo os jarretes e os cascos, inclusivamente 
com a coroa no caso do da esquerda; a perspetiva utilizada é a uniangular; na zona inguinal observa-se a bainha; a linha 
ventral é convexa; as patas dianteiras – onde se gravaram também os cascos – estão representadas de acordo com uma 
perspetiva biangular oblíqua; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; ao nível das delimitações internas, refira-se as 
que conformam as coxas e antebraços, sendo esta preenchida no caso da do membro anterior esquerdo. 

Um outro zoomorfo sobrepõe Pi24-04 e Pi24-09; trata-se um possível mustelídeo definido por incisão simples 
e orientado para a direita (Pi24-11); a cabeça é alongada e de forma subtrapezoidal; a fronte é convexa, observando-se 
uma ligeira inflexão no chanfro; o focinho é reto; reto é também o bordo ventral da cabeça; um curto pescoço é definido 
por um bordo dorsal reto e um ventral convexo; a linha cérvico-dorsal é convexa e a ventral côncava; o corpo é 
alongado, tendendo a convergiram as linhas cérvico-dorsal e ventral na zona dos quartos traseiros; a pata dianteira é 
definida pelo prolongamento do peito, que é reto. 

O derradeiro motivo claramente figurativo corresponde a um antropomorfo visto de frente (Pi24-12) que se 
situa no interior dos quartos traseiros de Pi24-04. É definido por incisão simples; a cabeça é muito semelhante à de 
Pi24-03; apresenta testa arredondada e é ladeada por duas orelhas de dimensões exageradas, sendo a esquerda 
tendencialmente oval e a direita de configuração subtriangular; o nariz é também proeminente nele se observando as 
narinas e o lóbulo; o pescoço é equilibrado e os ombros bem marcados; a zona do corpo parece encontrar-se 
representada segundo um perfil biangular reto com as costas côncavas e o abdómen convexo; apenas o membro 
superior esquerdo foi representado, sendo curto e de forma subtriangular; a partir da sua extremidade distal surgem três 
traços que poderão corresponder à representação esquemática da mão; da cintura para baixo só se gravou o lado direito 
do personagem; refira-se a anca angulosa, a perna triangular e a canela reduzida a um traço; no interior do corpo 
observa-se uma série de traços curvos paralelos entre si. 

Foram ainda identificadas duas outras possíveis figurações zoomórficas; uma destas corresponde à 
representação parcial de um quadrúpede definido por incisão simples e múltipla, orientado para a esquerda (Pi24-13); 
localiza-se sobre o ventre de Pi24-04 e junta-se a Pi24-12; apresenta uma linha cérvico-dorsal sinuosa, garupa 
arredondada que se prolonga por uma cauda terminada em vassoura; a nádega é também convexa; um traço curvo 
disposto na horizontal situado abaixo do dorso pode corresponder a um esboço de ventre; é difícil avaliar se estamos 
perante um auroque (tendo em conta a cérvico-dorsal sinuosa e a terminação da cauda) se perante um cavalo (dada a 
curvatura da nádega). 

A outra representação localiza-se sobre Pi24-04, Pi24-06, Pi24-08, Pi24-10 e Pi24-12; corresponde a um 
cavalo definido por incisão simples, orientado para a esquerda e inclinado para baixo (Pi24-14); está reduzido à linha 
fronto-nasal, crineira e linha cérvico-dorsal; a primeira é ligeiramente convexa; a crineira é em escada e preenchida 
interiormente por uma série de traços incisos; a linha cérvico-dorsal é suavemente côncava, arredondando na zona da 
garupa; o bordo ventral da cabeça pode corresponder à reapropriação do bordo caudal do antebraço esquerdo de Pi24-
10. 

As restantes incisões conformam unidades gráficas não figurativas. A maior parte delas encontra-se de alguma 
forma associadas a Pi24-04, pelo que no próximo parágrafo, mesmo que esta figura não seja diretamente referida, 
encontrar-se-á sempre no “espaço entre as linhas”. Exclusivamente a ela associadas encontramos três unidades da chave 
IIb, uma da VIII, quatro da IXa, quatro da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, uma da IXba, uma da IXbb, duas da X, dez 
da XIa, dez da XIb, duas da XIc e duas da XIIIb. A Pi24-05 e Pi24-06 associam-se uma da IXba e uma da XIa. Àqueles 
zoomorfos e a Pi24-14 associa-se uma da XId. Aos dois primeiros e a Pi24-08 associam-se uma da IX e uma da IXab. 
Associadas aos quatro zoomorfos atrás referidos encontramos uma da IXc e uma da XIIIb. Aos zoomorfos atrás 
referidos e a Pi24-09 associa-se uma da IXba. A Pi24-05, Pi24-06, Pi24-08, Pi24-10 e Pi24-14 associa-se uma da 
IXbb. A Pi24-05 e Pi24-08 associa-se uma da XIa. A Pi24-05, Pi24-08, Pi24-10 e Pi24-14 associa-se uma da XIb. A 
Pi24-05, Pi24-09, Pi24-10 e Pi24-14 associa-se uma da XIa. A Pi24-05, Pi24-10 e Pi24-14 associa-se uma da IXab. A 
Pi24-05 e Pi24-14 associa-se uma da XIa. A Pi24-06 associam-se uma da IXab, quatro da XIa e uma da XIb. A Pi24-
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06, Pi24-08, Pi24-09, Pi24-10 e Pi24-14 associa-se uma da VIIa. A Pi24-06, Pi24-08, Pi24-10 e Pi24-14 associam-se 
uma da IXaa, duas da IXba e uma da XIa. A Pi24-06 e Pi24-10 associa-se uma da XIa. A Pi24-07 associam-se duas da 
XIa. A Pi24-08, Pi24-09 e Pi24-10 associa-se uma da IIIc e uma da XIa. A Pi24-08, Pi24-09 e Pi24-14 associa-se uma 
da XIIIb. A Pi24-08 e Pi24-10 associam-se uma da IIb, uma da IIIc, uma da IXc e duas da XIa. A Pi24-08, Pi24-10 e 
Pi24-14 associam-se duas da XIa e uma da XIb. A Pi24-08 e Pi24-14 associa-se uma da XIa. A Pi24-09 associam-se 
uma da IXaa e uma da XIa. A Pi24-09 e Pi24-10 associam-se uma da VIII, uma da IXa, uma da IXbb, uma da X, cinco 
da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. A Pi24-09, Pi24-10 e Pi24-12 associam-se uma da IIb e uma da IXbb. A Pi24-09 e 
Pi24-14 associa-se uma da VIIa. A Pi24-10 associa-se uma da IXa, uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-10 e Pi24-14 
associa-se uma da XIb. A Pi24-11 associa-se uma da IXb. A Pi24-12 associam-se uma da IIb, duas da VIIa, uma da 
IXaa, duas da IXab, uma da IXba, três da X, sete da XIa e quatro da XIb. A Pi24-12, Pi24-13 e Pi24-14 associam-se 
uma da X e uma da XIa. A Pi24-12 e Pi24-14 associam-se duas da IIb, uma da VIIa e uma da IXaa. A Pi24-13 
associam-se uma da IXb, uma da IXbb, uma da X, cinco da XIa e três da XIb. A Pi24-14 associam-se quatro da XIa e 
uma da XIb. 

As restantes figurações não se associam-se a Pi24-04. Algumas destas encontram-se associadas 
exclusivamente a Pi24-09; correspondem a uma da chave IIb, uma da IXab, quatro da XIa e duas da XIb. Outras (uma 
da chave IIb e outra da X) associam-se àquele motivo figurativo e a Pi24-10. Um grupo associa-se a Pi24-09 e Pi24-11 
e é composto por uma da IIb, uma da IXba e uma da XIa. Uma unidade gráfica da chave IXbb e uma da XIa associam-
se a Pi24-11. As restantes unidades não se associam por sobreposição a nenhum dos motivos figurativos. Um grupo 
localiza-se à esquerda de Pi24-04 e é constituído por uma da chave VIIa, uma da VIII, uma da IXaa, duas da XIa e duas 
da XIb. Outro grupo situa-se à direita de Pi24-04 e é formado por uma da chave XIa e outra da XIb. Finalmente, um par 
formado por duas unidades da chave XIa localiza-se no canto inferior direito do painel. 

Para além dos motivos não figurativos até agora referidos, destaque-se também a presença de vários impactos 
picotados isolados. 
 

Painel 4 (Fig. 64): Encontra-se publicado desde 2008 (Baptista, 2008a, 18). Localiza-se imediatamente abaixo 
dos painéis 2 e 3; a sua superfície apresenta três planos: o sector esquerdo dispõe-se transversalmente em relação aos 
restantes e o direito encontra-se avançado relativamente ao central; ao nível da textura, o painel é liso; as gravuras 
foram conseguidas por incisão, correspondendo os motivos figurativos a três antropomorfos. 
 Dois destes, ambos representados em visão frontal, localizam-se no sector central, encontrando-se abraçados. 
O da esquerda (Pi24-15) apresenta uma cabeça com nuca e queixo semicirculares e duas orelhas de dimensões 
exageradas, sendo a direita semicircular e a esquerda subtriangular; entre as orelhas e o queixo observa-se vários traços 
curvos paralelos entre si que parecem representar uma espécie de “suíças”; os olhos são subcirculares e o nariz 
semicircular; o pescoço está bem delimitado, sendo os ombros apenas esboçados; os membros superiores correspondem 
a dois traços curvos com tendência a convergirem na extremidade distal; o tronco é alongado e de forma subperiforme; 
os membros inferiores, representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua, correspondem a dois traços em S, 
paralelos entre si, podendo a curva da extremidade distal esboçar já os pés. 
 O antropomorfo da direita (Pi24-16) é do tipo “fantasma” e está reduzido à zona acima da cintura (é 
interrompido pelo limite do sector direito do painel); apresenta cabeça ovoide, um ténue estrangulamento na zona do 
pescoço e tronco semiovoide; os olhos são subovoides e o nariz em forma de V; os braços são semelhantes aos da figura 
previamente descrita. 
 O terceiro antropomorfo (Pi24-17) encontra-se já no sector direito, dispondo-se também segundo uma 
perspetiva frontal; a cabeça é subcircular nela se observando um olho amendoado e uma possível sobrancelhas; alguns 
traços caídos sobre o lado direito da cabeça poderão representar o cabelo; da figura observa-se ainda os membros 
superiores, correspondendo estes a dois traços retos e sendo o direito de dimensões exageradas. 
 As restantes gravuras configuram unidades gráficas não figurativas; a Pi24-15 associam-se as seguintes 
unidades gráficas: uma da chave VIIa, uma da IXaa, duas da X, três da XIa, três da XIb e uma da XIIIb. A Pi24-17 
associa-se uma da XIa; à direita deste último antropomorfo observa-se uma da IXa, uma da XIa e uma da XIIIb. No 
sector esquerdo apenas se identifica uma de da XIa. 
 

Painel 5 (Fig. 65): É conhecido desde 2008 (Baptista, 2008a, 19). O canto superior esquerdo deste painel corta 
o inferior direito do sector da direita do painel precedente; apresenta forma subtriangular e uma superfície regular e lisa; 
todas as gravuras aqui presentes foram conseguidas por incisão. 
 O painel é dominado por uma figura de carácter antropomórfico, vista de perfil e orientada para a direita (Pi24-
18); uma linha ondulada perfaz-lhe a nuca, pescoço, costas, nádega e arranque da coxa; a face é definida por um bordo 
facial convexo; um traço curvo que depois se torna reto define-lhe o queixo, pescoço e bordo superior do membro 
superior; uma linha praticamente reta define o bordo inferior desse mesmo membro; um outro traço configura-lhe o 
tórax recto e a axila curva; no interior da cabeça observa-se um olho amendoado disposto na vertical. 
 Justaposto à face da figura anterior observa-se um auroque disposto em posição de salto (corpo encurvado) e 
orientado para a direita (Pi24-19); a cabeça é oblonga, apresentando linha fronto-nasal praticamente reta, focinho e 
ganacha convexos, e queixo reto; no interior observa-se a delimitação interna do focinho, a boca ou narina e um olho 
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amendoado; os cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o direito em forma de S e o 
esquerdo curvo; a linha cérvico-dorsal é altamente convexa, observando-se uma inflexão na passagem para a garupa; 
uma linha curva perfaz o bordo traqueal, peito e bordo cranial da pata dianteira do animal; esta é de forma triangular, 
correspondendo o seu bordo caudal ao prolongamento da linha ventral que é convexa na zona do ventre e côncava na da 
cilheira; dos quartos traseiros do animal só se observa o arranque do bordo cranial da pata traseira; a ausência de 
quartos traseiros, o corpo encurvado do animal (como se este se encontrasse em posição de salto), a relação de 
justaposição com a figura anterior e a existência de alguns traços na face desta última, levam-nos a interpretar esta 
associação como uma cena em que o animal sai do interior do personagem de características antropomórficas. 

 
Fig. 64: Painel 4 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 
 Uma outra relação de simbiose entre uma figura vagamente antropomórfica e um animal repete-se no painel; 
na verdade, sobrepondo-se a Pi24-18 encontra-se o que parece ser outra figura humana muito esquemática (Pi24-20), 
desta feita acéfala e orientada para a esquerda; apresenta pescoço alongado, costas convexas, cintura estreita e nádega 
convexa; o bordo anterior do corpo é algo convexo, podendo uma convexidade existente na extremidade inferior da 
figura corresponder ao arranque da coxa; o membro superior está lançado para a frente sendo definido por dois traços 
curvos paralelos entre si.  

Ora, precisamente o bordo superior do braço da figura anterior parece corresponder à nádega/ bordo caudal da 
pata traseira de um quadrúpede orientado também para a esquerda e algo inclinado para cima (Pi24-21). Este apresenta 
cabeça “globular” com linha fronto-nasal fortemente convexa e bordo ventral com clara distinção entre o queixo reto e a 
ganacha (gravada no interior da figura) convexa; dados os factos da boca do animal se encontrar aberta e de a 
fracturação da rocha ter eliminado parte do focinho do animal, é difícil caracterizar este último; contudo o lábio inferior 
é convexo; a linha fronto-nasal prolonga-se pela nuca do animal, aqui se observando uma inflexão seguida de 
convexidade e finalmente pelo contorno da cérvico-dorsal; nesta observa-se o longo bordo cervical, um dorso suave e 
uma garupa arredondada e terminada num ângulo aberto a partir de onde sai o bordo dorsal da inserção da cauda; esta 
apresenta forma subtrapezoidal e a cauda é linear. Ora, como referimos, a linha da nádega corresponde ao bordo do 
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braço de Pi24-20; por outro lado, a cauda de Pi24-20 prolonga-se para dentro desta figura humana, sendo grosso modo 
paralela ao bordo anterior do tronco do antropomorfo (também o bordo dorsal da cauda entra pelo pescoço da figura 
humana);  leva-nos a pensar no mesmo tipo de associação do primeiro par descrito deste painel. 

As restantes figuras conformam unidades gráficas não figurativas. A Pi24-18 associam-se quatro da chave XIa 
e duas da XIb. A Pi24-18 e Pi24-19 associa-se uma da XIa. A Pi24-18 e Pi24-20 associa-se uma da IXbb. A Pi24-19 
associam-se duas da XIa e uma da XId. A Pi24-20 associa-se uma da XIa. A Pi24-21 associam-se uma da IXa, uma da 
X, seis da XIa e duas da XIb. Acima de Pi24-18 e Pi24-21 observa-se ainda uma da IXbb. 

 
Fig. 65: Painel 5 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 

Painel 6 (Fig. 66): Encontra-se publicado por Martinho Baptista (Baptista, 2009a, 98). Localiza-se 
imediatamente à direita do painel anterior; apresenta uma superfície de configuração subtrapezoidal com uma 
microtopografia regular e textura lisa; todas as gravuras foram conseguidas por incisão. 
 O centro do painel é ocupado por um auroque definido por contorno simples e orientado para a esquerda 
(Pi24-22); apresenta uma cabeça alongada e de forma campanulada; a linha fronto-nasal é algo côncava e o focinho 
muito arredondado; no bordo ventral é patente a diferença entre o queixo reto e a ganacha convexa; os cornos dispõem-
se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o esquerdo em forma de gancho e longo, e o direito curvo e curto; 
a linha cérvico-dorsal arranca da nuca triangular, prolongando-se até à cauda; nela é evidente a cernelha do animal, 
tendo a garupa sido descurada; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; a pata dianteira, da qual está ausente o casco, 
encontra-se atirada para a frente, sendo definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral é convexa; a 
pata traseira, também aberta na extremidade distal, é definida por um bordo cranial curvo (que se prolonga pelo interior 
do animal) e por um caudal descontínuo mas de tendência curva; os quartos traseiros do bovino são a sua zona mais 
desequilibrada, podendo esta situação dever-se à pré-existência de uma figura que aí se encontra. 
 Referimo-nos a uma figura de características antropomórficas, definida por contorno simples, orientada para a 
esquerda e ligeiramente inclinada para a frente (Pi24-23); trata-se de uma figura acéfala com pescoço longo e um 
membro superior encurvado, terminado em cinco dedos; o abdómen é encurvado quer no bordo anterior quer no 
posterior; após uma inflexão do tronco observa-se novo arredondamento do mesmo na zona púbica; daqui sai um longo 
falo terminado numa glande arredondada e aberta a meio; o corpo volta a estreitar brevemente abaixo da zona púbica; a 
partir daqui desenvolve-se a perna definida por dois traços curvos paralelos entre si; terá sido a pré-existência desta 
perna que terá “complicado” a gravação da figura descrita acima. 
 A terceira figuração do painel corresponde a uma fêmea de cabra-montês, definida por contorno simples e 
orientada para a direita (Pi24-24); localiza-se sobre a cabeça do auroque e sobre a mão do antropomorfo; apresenta uma 
cabeça de configuração subtriangular com linha fronto-nasal algo côncava, focinho e queixo reto, e ganacha 
arredondada; apresenta um corno contornado, disposto em perfil absoluto; no interior parece encontrar-se esboçado um 
olho; a linha cérvico dorsal arranca do corno esquerdo e é de configuração côncava até à zona da garupa onde 
arredonda; a cauda é definida por dois traços retos paralelos entre si, deitando-se sobre a nádega; esta é reta, separando-
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se da perna por ligeira inflexão; a pata traseira é definida por um longo bordo cranial curvo; a linha ventral, de forma 
grosso modo convexa, é excessivamente proeminente; na pata dianteira é evidente a separação entre o antebraço 
triangular e canela reduzida a traço e atirada para fora; refira-se ainda que o bordo caudal do antebraço se prolonga pelo 
interior do animal; o bordo traqueal é reto e o peito convexo. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. Assim, a Pi24-22 associam-se sete da 
chave XIa e duas da XIb. A Pi24-22 e Pi24-23 associam-se duas da XIa. A Pi24-22, Pi24-23 e Pi24-24 associa-se uma 
da XIa. A Pi24-22 e Pi24-24 associa-se uma da XIb. A Pi24-23 associam-se uma da IIb e três da XIa. A Pi24-24 
associa-se uma de tipo XIa. Acima de Pi24-24 e à direita de Pi24-23 observa-se ainda uma da XIa e outra da XIIIb. 

 
Fig. 66: Painel 6 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 

Painel 7 (Fig. 67): Em 2001 foi publicado decalque parcial deste painel (Baptista, 2001c, 244), sendo a 
totalidade do mesmo apenas conhecida em 2008 (idem, 2008a, 20). Localiza-se entre o topo do anterior e o limite 
superior da rocha, dispondo-se na diagonal; trata-se de um conjunto de superfícies lisas, marcado por algumas fraturas e 
alterações de plano significativas; uma fratura horizontal de maiores dimensões permite-nos distinguir dois sectores. 
 O primeiro destes localiza-se acima dessa fratura. Aí, perto do topo da rocha, a figura que mais se destaca 
corresponde a um auroque definido por contorno múltiplo, orientado para a direita, com a cabeça virada para a frente 
(Pi24-25); toda a parte superior da cabeça desapareceu devido à fracturação do suporte; a cabeça apresenta perfil 
retangular, observando-se no seu interior a demarcação interna do focinho; é ladeada pelos dois cornos tombados para 
baixo, segundo uma perspetiva biangular zenital, sendo o esquerdo em forma de S e o direito reto; os dois olhos são 
circulares, encontrando-se o direito fora da cabeça, entre o bordo facial desta e o corno direito; o bordo traqueal é reto; a 
pata dianteira parece corresponder à releitura de um acidente natural; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira 
reta; a pata traseira é de forma triangular, encontrando-se o seu interior completamente preenchido por incisões. 



	 133 

 
Fig. 67: Painel 7 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João Félix).
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 No interior da figura precedente identifica-se outro quadrúpede definido por contorno simples e múltiplo, 
orientado para a direita e com a cabeça vista de frente (Pi24-26); da cabeça só se observa o bordo facial esquerdo e o 
focinho; este é de forma convexa, encontrando-se bem separado da face, também convexa; no seu interior observa-se 
duas narinas de configuração foliforme; um traço curvo situado à direita da cabeça pode corresponder ao corno curvo; o 
bordo traqueal é côncavo e o peito convexo; a pata, aberta na extremidade distal, é definida por dois traços retos 
paralelos entre si; a linha ventral é tendencialmente convexa; este liga-se à zona inguinal da figura precedente, 
reapropriando para si os quartos traseiros daquela; a existência do possível corno, a par da posição da cabeça do animal 
fazem-nos interpretar esta figura como um auroque; na verdade, e como se verá, todos os animais reconhecíveis desta 
rocha com a cabeça vista de frente correspondem a esta espécie. 
 Outros dois quadrúpedes são ainda perceptíveis no interior de Pi24-25, encontrando-se parcialmente 
sobrepostos entre si e pela figura previamente descrita. Um destes corresponde a um quadrúpede definido por incisão 
simples (e dupla na zona do dorso), orientado para a esquerda (Pi24-27); apresenta dorso aparentemente direito, nádega 
arredondada e pata traseira definida por dois traços retos paralelos entre si e atirados para trás; da figura observa-se 
ainda a linha ventral com ventre convexo e cilhadouro reto. 
 O outro quadrúpede é definido por incisão simples, encontrando-se orientado para a direita (Pi24-28); 
apresenta bordo cérvico-dorsal em forma de profundo S, uma linha ventral proeminente e uma pata dianteira possante, 
definida por dois bordos retos, paralelos entre si. 
  Para a esquerda destas figuras identifica-se um conjunto de traços que poderão ter feito parte de um 
quadrúpede orientado para a direita (Pi24-29); na linha cérvico-dorsal é particularmente evidente a cernelha do animal; 
o bordo traqueal é reto, assim como a linha ventral; dadas as características da cérvico-dorsal, devemos estar perante um 
outro auroque que, a avaliar pelos animais das imediações, teria a cabeça virada para a frente. 
 As restantes unidades concentram-se no canto inferior esquerdo do sector; a que mais se destaca corresponde a 
um antropomorfo definido por contorno simples e orientado para a direita (Pi24-30); a cabeça apresenta uma nuca 
exageradamente desenvolvida para trás, apresentando uma terminação convexa; o perfil fronto-nasal caracteriza-se por 
uma testa alta e por uma excrescência troncocónica que representará o nariz e queixo do personagem, oferecendo-lhe 
um carácter animalesco; no interior observa-se o olho, de forma amendoada, com pupila no interior e marcação da 
pálpebra superior; o pescoço é longo e o ombro bem marcado e convexo; as costas são de tendência côncava e a nádega 
angulosa; apenas um membro superior, atirado para a frente, foi representado; este é definido por dois traços terminados 
em gancho e paralelos entre si; o tórax é reto e o abdómen convexo; os dois membros inferiores encontram-se 
representados segundo uma perspetiva uniangular; o direito encontra-se hirto sendo a passagem da coxa para a canela 
praticamente imperceptível; o esquerdo encontra-se fletido, sendo nele evidente a coxa, a canela e o pé, este último de 
configuração sub-retangular. 
 Esta figura sobrepõe um auroque definido por contorno múltiplo orientado para a esquerda (Pi24-31); a zona 
anterior desapareceu devido a fratura do suporte; da cérvico-dorsal observa-se a cernelha convexa e o dorso e a garupa 
retos; a nádega é arredondada e a pata traseira reta; a cauda é curta, curva e linear, sendo a inserção de forma sub-
retangular; na linha ventral observa-se a bainha, o ventre convexo e a cilheira reta; a pata dianteira é reta. 
 Outra unidade gráfica figurativa deste sector corresponde a uma representação parcial de uma cabeça de um 
macho de cabra-montês orientada para a esquerda e definida por contorno simples (Pi24-32); a cabeça está reduzida à 
linha fronto nasal que é tendencialmente reta, observando-se apenas uma pequena inflexão na passagem para o focinho; 
os dois cornos (o da esquerda em forma de S e o da direita quase reto) dispõem-se segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua; no interior da cabeça observa-se ainda o olho amendoado ladeado pelas pálpebras, e um traço entre o lacrimal e 
a fronto-nasal; por trás do corno esquerdo observa-se uma longa orelha foliforme. 
 Um conjunto de traços nesta zona do sector parecem formar a zona anterior de um quadrúpede definido por 
contorno simples e orientado para a esquerda (Pi24-33); apresenta uma cabeça com bordos fronto-nasal e ventral 
convexos; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; o que nos resta do dorso é côncavo. 
 As restantes unidades gráficas conformam unidades gráficas não figurativas. Associam-se a Pi24-25 uma da 
chave VIIa, três da XIa e uma da XIc. A Pi24-25 e Pi24-26 associam-se uma da IIa, uma da IIb, quatro da XIa, uma da 
XIb, uma da XIc e uma da XId. A Pi24-25, Pi24-26, Pi24-27 e Pi24-28 associam-se duas da IXab, duas da IXb, cinco 
da XIa, três da XIb e uma da XId. A Pi24-25, Pi24-26 e Pi24-28 associa-se uma da IXbb. A Pi24-25 e Pi24-28 
associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-29 associam-se uma da IXab, oito da XIa e uma da XIb. A Pi24-30 
associam-se uma da IIb, uma da IXab, uma da IXb e três da XIa. A Pi24-30 e Pi24-31 associam-se uma da XIa, duas da 
XIb, uma da XIc e três da XIIIb. A Pi24-30, Pi24-31 e Pi24-32 associam-se uma da IXb, duas da IXbb, uma da X, três 
da XIa, duas da XIb e uma da XIIIb. A Pi24-30, Pi24-31, Pi24-32 e Pi24-33 associam-se uma da IXaa e uma da IXab. 
A Pi24-30, Pi24-31 e Pi24-33 associam-se uma da IXa, uma da IXb, quatro da XIa, duas da XIb e uma da XIIIb. A 
Pi24-30 e Pi24-32 associa-se uma da IIb. A Pi24-31 associam-se duas da XIa e duas da XIb. A Pi24-31 e Pi24-32 
associam-se duas da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. A Pi24-31, Pi24-32 e Pi24-33 associa-se uma da IXba. A Pi24-
31 e Pi24-33 associam-se uma da VIII, uma da XIa, duas da XIb e duas da XIIIa. Não associadas a nenhum motivo por 
sobreposição, localizam-se à esquerda de Pi24-30 uma da VIIa, uma da IXaa, uma da XIa, uma da XIb e uma da XIc. 
Entre Pi24-30 e Pi24-32 observa-se uma da IXab e uma da XIa. Finalmente, à direita de Pi24-31 reconhece-se ainda 
uma da IXa. 
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 No sector inferior identificam-se três conjuntos de gravuras; o primeiro localiza-se na zona superior direita, 
nele se reconhecendo apenas um motivo figurativo. Corresponde este a um auroque, definido por contorno múltiplo, 
orientado para a esquerda e com a cabeça virada para a frente (Pi24-34); esta apresenta uma forma grosso modo 
retangular, destacando-se a zona do focinho mediante um subtil estrangulamento das faces; no interior observa-se a 
delimitação interna do focinho, as duas narinas (ovais e assimetricamente dispostas) e os olhos subovais; os cornos, dos 
quais só se observam os arranques, são curvos e virados para cima; a cérvico-dorsal é sinuosa, nela se observando a 
cernelha convexa, o dorso côncavo e a garupa arredondada; a pata traseira é de configuração triangular; a linha ventral é 
configurada por duas linhas descontínuas, apresentando um perfil bastante sinuoso; as duas patas dianteiras são apenas 
esboçadas, parecendo entrever-se o bordo caudal do antebraço da da esquerda; o bordo traqueal é reto. 
 O segundo grupo de unidades gráficas localiza-se um pouco à esquerda e abaixo; nele identificaram-se quatro 
motivos figurativos, todos incompletos. O que mais se destaca é a zona anterior de um auroque definido por contorno 
múltiplo e orientado para a esquerda (Pi24-35); apresenta uma cabeça campanulada com linha fronto-nasal reta, focinho 
arredondado e bordo ventral com queixo reto e ganacha convexa; no interior encontra-se esboçado o limite interno do 
focinho e narina, assim como o olho de formato amendoado; na zona superior deste parece identificar-se as pálpebras; 
uma marrafa saliente separa os dois cornos vistos segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o esquerdo em 
forma de S e o direito curvo; atrás do primeiro surge a orelha foliforme; a cérvico-dorsal perfila o bordo cervical, a 
cernelha e o dorso; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo; as patas dianteiras são de forma subtriangular 
terminando em cascos elípticos e dispondo-se ambas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a linha ventral é reta; 
no interior do corpo está figurado o bordo cranial do ombro esquerdo do animal. 
 Em frente à figura anterior, e orientando-se na direção oposta, encontram-se os quartos traseiros de um 
quadrúpede definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a direita (Pi24-36); apresenta a garupa/ nádega 
arredondada e uma pata traseira aberta na extremidade distal; o seu bordo caudal esboça um jarrete e o cranial uma coxa 
possante; a linha ventral é reta; a cauda está algo flectida sobre o dorso, sendo terminada pela vassoura(?). 
 A terceira unidade do conjunto corresponde a um antropomorfo definido por incisão simples e múltipla, visto 
de frente, com os braços virados para a direita (Pi24-37); devido a fratura do painel não sabemos se terá disposto de 
cabeça; o corpo está representado segundo uma perspetiva biangular oblíqua; uma convexidade existente na sector 
superior das costas poderá representar o ombro; aquela torna-se entretanto côncava, voltando a convexa na zona da 
nádega; a partir daqui observa-se um ligeiro estrangulamento do traço, passando este a configurar o bordo direito da 
perna direita; esta é de configuração subtriangular; a perna esquerda parece estar algo fletida, reduzindo-se a sua 
representação à coxa que no seu conjunto é de forma campanulada; o bordo anterior do tronco é algo convexo; os 
membros superiores encontram-se fletidos, dispondo o esquerdo de alguns dedos da mão; o abdómen está representado 
por meio de uma delimitação interna configurada por contorno múltiplo. 
 A derradeira figura deste conjunto sobrepõe parcialmente Pi24-36, correspondendo à zona anterior de um 
veado definido por contorno simples, orientado para a esquerda (Pi24-38); a cabeça é bastante modelada, com linha 
fronto-nasal reta, focinho arredondado e bordo ventral algo convexo; no interior observa-se a boca, a narina (de forma 
subtriangular), o olho (de forma suboval) e duas delimitações internas que poderão representar o volume da bochecha; 
as hastes reduzem-se aos varetos retos dispostos segundo uma perspetiva biangular reta; o pescoço é alongado; na 
cérvico-dorsal observa-se o garrote, o dorso reto, a garupa convexa e o prolongamento do traço para trás, de forma algo 
“exótica”; o bordo traqueal é côncavo, o peito é convexo e o bordo cranial da pata dianteira reto; o pescoço e a cabeça 
atirado para a frente, o prolongamento “exótico” da garupa e o possível reaproveitamento do bordo cranial da pata 
traseira de Pi24-37, da sua coxa e da sua linha ventral, parecem indicar que o animal se encontra em passo de galope. 
 O terceiro conjunto encontra-se junto do limite inferior esquerdo do sector, nele se observando duas figuras 
antropomórficas definidas por contorno simples, ambas vistas de perfil, que se associam por sobreposição; uma destas 
está orientada para a direita (Pi24-39); infelizmente, a fratura do suporte não nos permite perceber se a figura é, na sua 
origem, acéfala; apresenta uma nádega e abdómen proeminentes; aparentemente, apenas uma perna foi representada, 
sendo esta definida por dois traços retos. 
 A segunda figura humana (Pi24-40) orienta-se em sentido oposto; a cabeça encontra-se atirada para trás, sendo 
de configuração genericamente oval, regularidade apenas interrompida por uma pequena excrescência que poderá 
representar o nariz, o pescoço é equilibrado, o ombro é convexo e o tórax reto; abaixo deste localiza-se uma forma 
subtriangular aberta na extremidade que poderá representar um membro superior; as costas são côncavas e a nádega 
convexa; à frente localiza-se o bordo anterior da perna, paralelo ao traço da nádega. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. Associam-se a Pi24-34 uma da IIIc, duas 
da VIIa, cinco da IXaa, quatro da IXab, três da IXba, uma da IXbb, onze da XIa, uma da XIb, três da XId e uma da 
XIIIa. A Pi24-35 associam-se uma da VIIa, uma da VIII, uma da IXab, uma da IXbb, quatro da XIa, três da XIb e uma 
da XId. A Pi24-35 e Pi24-36 associam-se uma da IXa, uma da IXaa, duas da XIa e uma da XId. A Pi24-35 e Pi24-37 
associam-se três da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, uma da X, uma da XIa, quatro da XIb, duas da XIc, uma da XId e 
uma da XIIIa. A Pi24-36 associam-se uma da IXa, uma da IXb, duas da XIa e uma da XId. Acima da garupa daquele 
zoomorfo identifica-se ainda duas da XIa. A Pi24-36 e Pi24-38 associam-se duas da IXaa e duas da XIa. A Pi24-37 
associam-se duas da VIIa, três da IXab, três da IXbb, três da XIa, três da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. A Pi24-38 
associa-se uma da XIa. Para baixo deste conjunto de figuras, num ressalto do painel, foram gravadas três da IXaa, uma 
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da IXab, uma da X, três da XIa e uma da XIb. Para a esquerda deste ressalto observa-se ainda uma da XIa. No último 
conjunto de gravuras associam-se a Pi24-39 uma da XIa, àquela figura e a Pi24-40 uma da XIa, encontrando-se ainda à 
direita deste par uma da XIb. 
 

Painel 8 (Fig. 68): É conhecido desde 2009 (Baptista, 2009a, 156). Localiza-se à direita do sector inferior do 
painel precedente; trata-se de uma superfície algo irregular mas lisa. Todas as gravuras são incisas. E todas estão 
mutiladas devido à fracturação do sector superior esquerdo do painel. 

 
Fig. 68: Painel 8 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 
 A única figura claramente discernível corresponde a um auroque definido por contorno múltiplo, orientado 
para a direita (Pi24-41); a cabeça, de forma sub-retangular, apresenta-se disposta segundo um perfil biangular reto; no 
seu interior observa-se a delimitação interna do focinho e os olhos subcirculares; no interior do focinho observa-se a 
delimitação dos lóbulos nasais e a narina esquerda (de forma oval); os cornos são curvos e apontados para cima; 
contudo, parece ter sido representado um terceiro corno no lado direito, desta feita, orientado para baixo (animação?); 
na cérvico-dorsal aprecia-se um bordo cervical subtil e uma cernelha pronunciada; desta figura ainda se reconhece o 
bordo traqueal reto e o peito convexo. 
 Um feixe de traços localizados acima da figura precedente poderá corresponder à cérvico-dorsal de um 
auroque orientado para a esquerda (Pi24-42); esta cérvico-dorsal é grosso modo retilínea, reconhecendo-se apenas uma 
excrescência na passagem da garupa para a cauda: esta é em forma de arco e terminada numa vassoura; para a esquerda 
observa-se uma coxa e pata traseira sem casco que poderão pertencer a este animal, pese embora assumamos que se 
estes elementos anatómicos se encontram algo deslocados, contudo, a figura não se afastaria muito de Pi24-31. 
 Para a esquerda da referida pata traseira e a ela se sobrepondo parcialmente, observa-se uma série de pequenos 
traços paralelos dispostos de um forma convexa; poderão corresponder à ganacha de um prótomo de cavalo orientado 
para a esquerda (Pi24-43); deste animal, para além da ganacha convexa e definida pela própria pelagem, observa-se 
ainda o queixo e focinho retos, parte da linha fronto-nasal e eventualmente a crineira, esta última terminada em ângulo e 
provida de delimitação interna. 
 Refira-se finalmente a existência de uma representação parcial de um quadrúpede definido por contorno 
simples e múltiplo, orientado para a direita (Pi24-44); está reduzido ao bordo traqueal, pata dianteira e linha ventral; o 
primeiro é ligeiramente côncavo; a pata dianteira é reta e aberta na extremidade distal; a linha ventral é reta, podendo a 
convexidade da extremidade caudal corresponder ao arranque do ventre. 
 As restantes gravuras configuram unidades gráficas não figurativas. Assim, exclusivamente associadas a Pi24-
41 encontramos duas da chave IXab, três da XIa e uma da XIc. A Pi24-41 e Pi24-42 associam-se uma da VIII, uma da 
IXab, uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-41, Pi24-42 e Pi24-44 associam-se uma da VIIa, uma da IXab e duas da XIa. 
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Exclusivamente a Pi24-42 associam-se uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, quatro da XIa, duas da XIb e uma da 
XIc. A Pi24-42 e Pi24-43 associam-se uma da XIa e três da XIb. A Pi24-42, Pi24-43 e Pi24-44 associam-se uma da 
IXab, uma da IXc e uma da XIb. A Pi24-42 e Pi24-44 associam-se uma da IXaa, da IXab, uma da IXbb e três da XIa. A 
Pi24-43 e Pi24-44 associa-se uma da XIa. Abaixo da unidade da chave XIc associada a Pi24-42 encontra-se uma da 
XIa. Acima dos motivos figurativos identificam-se uma da IIb, uma da IXab, duas da XIa, uma da XIIIa e duas da 
XIIIb. Finalmente numa superfície à direita da qual se encontra o conjunto atrás referido, identifica-se ainda uma 
unidade da chave XIa. 
 

Painel 9 (Fig. 69): Localiza-se entre o painel 1 e o topo do painel 7; corresponde a uma pequena superfície de 
forma subtriangular, microtopografia regular e textura lisa; o topo encontra-se fraturado. 

 
Fig. 69: Painel 9 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 
 A única unidade figurativa corresponde à metade ventral de um quadrúpede definido por contorno múltiplo, 
orientado para a esquerda (Pi24-45); apenas se observa a pata dianteira e a linha ventral; aquela é aberta na extremidade 
distal, sendo definida por um bordo cranial curvo e um caudal reto; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira 
reta. Dada a localização do painel, não descartamos a possibilidade desta figura corresponder a um outro auroque com a 
cabeça em perfil biangular reto. Associam-se a este motivo quatro unidades gráficas da chave XIa e uma da XIb.  
 

Painel 10 (Fig. 70): Encontra-se publicado por Martinho Baptista (Baptista, 2009a, 157). Localiza-se 
imediatamente abaixo do painel 9; corresponde a uma superfície subtriangular, algo irregular e lisa. 

 
Fig. 70: Painel 10 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 
 Apenas se identifica um auroque definido por contorno múltiplo, orientado para a direita (Pi24-46); a cabeça, 
de forma troncocónica, apresenta-se virada para a frente; no interior observa-se a delimitação interna do focinho, as 
narinas ovais e os olhos subcirculares; os cornos correspondem a um arco de círculo apontado para baixo e, 
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consequentemente, representados segundo uma perspetiva biangular reta; deste modo, o espaço entre o topo da cabeça e 
o sector do arco de círculo que liga os cornos poderá representar a marrafa; o bordo traqueal é algo côncavo; a 
configuração da cérvico-dorsal segue o limite do painel, nele se evidenciando a cernelha, o dorso e uma ténue garupa. 
Ao animal associam-se uma unidade gráfica não figurativa da chave VIIa e uma da XIa; imediatamente abaixo dele 
reconhece-se duas da XIa e uma da XIIIb. 
 

Painel 11 (Fig. 71): Foi publicado por Martinho Baptista em 2003 (Baptista, 2003, 17). Localiza-se à direita da 
superfície inferior do sector superior do painel 7; corresponde a duas superfícies separadas por uma fissura, sendo a da 
esquerda de forma sub-retangular e disposta na vertical e a da direita sub-retangular e disposta na horizontal; as 
superfícies são algo irregulares mas de textura lisa; todas as gravuras foram incisas, se excluirmos uma unidade gráfica 
da chave XIIc que foi conseguida por picotagem. 

 
Fig. 71: Painel 11 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida e João Félix). 
 
 É na superfície da direita que se observa os motivos figurativos. A figura que se destaca é a de um auroque 
definido por contorno múltiplo, orientado para a direita e com a cabeça virada para a frente (Pi24-47); a cabeça 
apresenta os bordos faciais em forma de ténue S, sendo a terminação rostral do focinho reto; a zona da marrafa é 
arredondada; no interior da cabeça observa-se a delimitação interna do focinho, as narinas e os olhos subovais; os 
cornos são curvos e dispostos segundo uma perspetiva biangular reta; o bordo traqueal é reto e a pata dianteira é 
definida por dois bordos com tendência a convergirem na extremidade distal, tendência essa que não se chega a 
concretizar; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; as duas patas traseiras dispõem-se segundo um 
perfil biangular oblíquo, apresentando ambas diferenciação entre as coxas triangulares e as pernas retas; a figura 
apresenta um par de cérvico-dorsais e de quartos traseiros. Pelo exterior observa-se uma cérvico-dorsal com cernelha 
saliente, dorso profundo e garupa aparentemente reta (parte desapareceu devido a fracturação do suporte); a nádega 
correspondente é arredondada; a raiz da cauda é foliforme e o seu troço formado por diversos traços que divergem na 
extremidade distal, configurando uma vassoura alargada; a cérvico-dorsal interior é quase paralela à exterior, se bem 
que não tão longa e sem um dorso tão acentuado; a nádega é quase reta e a cauda apenas esboçada. Refira-se que se a 
cérvico-dorsal interior é mais marcada que a interior, os quartos traseiros correspondentes a esta última são-no mais que 
os remanescentes. 
 Esta figura sobrepõe um par de possíveis equídeos definidos por incisão simples e dispostos em clara posição 
de afrontamento; infelizmente, ambas as figuras apresentam-se sem cabeça devido a fracturação do suporte. O mais 
completo dos quadrúpedes corresponde ao animal da direita, que se orienta para a esquerda (Pi24-48); a cérvico-dorsal 
apresenta um bordo cervical longo, dorso quase reto e garupa/ nádega arredondada; a pata traseira, apenas esboçada, é 
definida por dois bordos curvos divergentes; a cauda é longa arrancando da garupa; a linha ventral apresenta ventre 
convexo e cilhadouro reto; a zona anterior do animal é exageradamente desproporcionada relativamente ao resto do 
corpo; a pata dianteira é de forma triangular; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; o enorme bordo ventral da 
cabeça está levantado, sendo de configuração convexa. 
 O outro animal (Pi24-49) praticamente reflete o anterior, encontrando-se no entanto fraturado na zona dos 
quartos traseiros; presumivelmente as suas cabeças encontrar-se-iam na zona em falta do painel. 
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 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. Assim, exclusivamente associadas a Pi24-
47 encontram-se sete unidades da chave XIa, duas da XIb e uma da XIIc (localizada sobre a cabeça do animal). A Pi24-
47 e Pi24-48 associam-se três da XIa. A Pi24-47 e Pi24-49 associam-se uma da IXaa, uma da IXb e cinco da XIa. 
Exclusivamente associadas a Pi24-49 encontra-se uma da IXbb, uma da X, cinco da XIa, duas da XIb e duas da XIc. 
Abaixo de Pi24-49 observa-se ainda uma da IXab, três da XIa e uma da XIb. 
 Na superfície da esquerda só se identifica um conjunto de unidades gráficas não figurativas; este conjunto é 
constituído por uma unidade da chave IXaa, duas da XIa e três da XIb. 
 

Painel 12 (Fig. 72): Encontra-se publicado por Martinho Baptista (Baptista, 2009a, 101). Localiza-se abaixo da 
superfície direita do anterior; apresenta forma subtrapezoidal, uma microtopografia algo irregular e superfície lisa. A 
maior parte das gravuras – todas correspondentes a incisões – concentra-se no terço direito do painel. 
 
 

 
Fig. 72: Painel 12 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 

O único motivo figurativo corresponde a uma representação antropomórfica vista de frente (Pi24-50); 
apresenta cabeça circular e ombros largos, sendo o pescoço muito curto; os membros superiores encontram-se 
tombados, sendo o direito curvo e o esquerdo em forma de S; algumas fissuras parecem ter sido integradas no motivo, 
definindo-lhe o limite inferior do antebraço direito, o arranque do limite inferior do esquerdo e o tronco retangular. 
 A este motivo associam-se diretamente uma unidade da chave IXaa, uma da IXab, uma da IXb, duas da IXba, 
uma da IXc, quatro da XIa, duas da XIb e três da XIc. Abaixo do motivo identifica-se uma da XIa. Para a sua direita 
observa-se uma da chave XIa e uma da XIb. Para a sua esquerda observa-se uma da IXab, duas da IXbb, quatro da XIa, 
três da XIb, duas da XIc e uma da XIIIb. Finalmente, já no sector esquerdo do painel, identifica- se uma unidade da 
chave XIa. 
 

Painel 13 (Fig. 73): Foi publicado por Martinho Baptista em 2009 (Baptista, 2009a, 100). Corresponde ao 
terceiro painel abaixo do anterior; trata-se de superfície de forma subtrapezoidal e textura lisa; todas as gravuras são 
incisas. 
 A unidade que mais se destaca corresponde a um macho de cabra-montês definido por contorno simples e 
orientado para a esquerda (Pi24-51); a cabeça apresenta linha fronto-nasal reta e focinho convexo; o bordo ventral é 
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reto; no interior observa-se a boca (definida por dois traços) e o olho circular; dois traços curvos paralelos entre si 
configuram o corno; a orelha é elíptica; a cérvico-dorsal configura o bordo cervical e o dorso, correspondendo a um 
traço côncavo; o bordo traqueal e o peito são convexos; a pata dianteira é definida por dois traços retos subparalelos 
entre si; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta. 

 
Fig. 73: Painel 13 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida e do autor). 
 
 À esquerda da figura anterior observa-se uma figura humana definida por contorno simples e orientada para a 
esquerda (Pi24-52); a cabeça apresenta nuca arredondada e face subtrapezoidal; no interior uma série de traços parecem 
configurar o cabelo; duas formas sublosângicas poderão representar os olhos, deslocados relativamente ao 
posicionamento natural; o pescoço é curto; um longo membro superior, definido por dois bordos retos que acabam por 
se cruzar na extremidade distal, encontra-se esticado para a frente; a axila é côncava assim como o bordo anterior do 
tronco; as costas são sinuosas; abaixo da cintura encontra-se o que poderá corresponder à sua perna direita, que neste 
caso seria muito curta e se encontraria arqueada; optamos por considerar este elemento anatómico como falo do 
personagem; este é definido por dois bordos curvos, sendo a extremidade distal interrompida por um traço curvo que 
poderá ser entendido como a representação parcial da glande; a perna esquerda é longa, aberta na extremidade distal e 
configurada por dois bordos algo curvos paralelos entre si. 
 À esquerda encontra-se o que poderá ser outra representação antropomórfica muito esquematizada (Pi24-53); 
trata-se de uma figura definida por contorno simples, orientada para a direita e reduzida à sua zona superior; a cabeça é 
oval; as costas são convexas e o bordo anterior do tronco praticamente reto; um membro superior encontra-se esticado 
até ao falo do personagem anterior; este membro é biconvexo na zona do braço, estrangulando-se na zona do pulso e 
terminando numa forma triangular que pode sugerir a mão. 
 Sobrepondo o falo de Pi24-52 e recuperando parcialmente o seu bordo superior, encontra-se uma pequeníssima 
representação parcial de uma fêmea de cabra-montês (ou um cabrito) definido por contorno simples e orientado para a 
direita (Pi24-54); trata-se de uma figura de extrema simplicidade, conseguida com a gravação de quatro traços; um 
destes configura a linha fronto-nasal reta e o focinho convexo; um segundo configura a nuca convexa e o bordo traqueal 
reto; o terceiro configura um curto corno curvo; e o quarto configura um ténue bordo cervical e um dorso quase reto. 
 O último motivo figurativo do painel corresponde a uma ave definida por contorno simples, orientada para a 
direita (Pi24-55); a ave apresenta a cabeça levantada, com o crânio arredondado e uma testa apenas esboçada; o bico é 
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longo, encontrando-se espessado na zona distal; o pescoço é côncavo e o tronco suboval; uma pata aberta na 
extremidade distal carateriza-se pela sua pujança, sendo definida à direita por um traço convexo e à esquerda por um 
côncavo; na zona posterior observa-se as terminações das penas primárias da asa e das caudais; ao nível interno 
observa-se o limite da asa e a separação entre o corpo e a cabeça. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas; Assim, exclusivamente associada a Pi24-
52 encontramos uma da chave XIa. A Pi24-52, Pi24-54 e Pi24-55 associam-se da IXa. A Pi24-52 e Pi24-55 associam-
se duas da XIa. A Pi24-53 associa-se uma da XIa. A Pi24-53 e Pi24-55 associam-se uma da IXa e três da XIa. A Pi24-
55 associa-se uma da XIa. Abaixo daquele zoomorfo encontram-se três da XIa. Acima do braço de Pi24-52 observa-se 
ainda uma da IXaa, uma da IXba e uma da XIb. 
 

Painel 14 (Fig. 74): Situa-se imediatamente abaixo do sector esquerdo do painel 13; trata-se de uma superfície 
de forma poligonal, microtopografia regular e textura lisa; todas as gravuras correspondem a incisões. 

 
Fig. 74: Painel 14 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida e do autor). 
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 As duas unidades gráficas figurativas identificadas encontram-se no canto superior direito, correspondendo a 
dois prótomos definidos por incisão simples e orientados para a esquerda. O prótomo de maiores dimensões 
corresponde indubitavelmente ao de um equídeo (Pi24-56); o bordo traqueal é convexo e a goela côncava; a ganacha é 
convexa e o que nos resta do queixo reto; a crineira é também convexa e o arranque da cérvico-dorsal côncava; a 
crineira está também representada por uma série de traços incisos, dispostos na diagonal de forma subparalela entre si. 
 O outro prótomo (Pi24-57) é de espécie não identificada, se bem que a ganacha pronunciada e o focinho algo 
descaído nos remetem para um cavalo com o focinho em forma de “bico de pato”; a linha fronto-nasal é convexa e 
definida por um traço duplo; uma orelha curta e curva encontra-se atirada para trás; o bordo cervical é reto; a goela é 
côncava e o bordo traqueal convexo. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas; a Pi24-56 associa-se uma da chave 
XIa e a Pi24-57 duas da mesma chave. Abaixo dos motivos figurativos reconhece-se uma da IXaa e uma da XIa. No 
sector esquerdo identifica-se ainda uma unidade da chave XIb. 
 

Painel 15 (Fig. 75): Situa-se à direita e abaixo do painel 13; corresponde a um painel de forma poligonal, com 
uma microtopografia regular e textura lisa. Todas as gravuras identificadas correspondem a incisões. 
 As únicas unidades gráficas figurativas  identificadas localizam-se no sector inferior do painel. O motivo que 
mais se destaca corresponde a um auroque definido por contorno simples, orientado para a direita (Pi24-58); apresenta 
uma cabeça de forma troncocónica com linha fronto-nasal e focinho retos, ganacha algo côncava e queixo convexo; no 
interior observa-se a delimitação interna do focinho e o olho amendoado; os cornos dispõem-se segundo uma perspetiva 
biangular oblíqua, sendo o direito em forma de S e o esquerdo curvo; na cérvico-dorsal observa-se a cernelha e o dorso; 
o bordo traqueal e o peito são retos; a zona da garupa desapareceu devido a fracturação do suporte; dos quartos traseiros 
só se observa a extremidade distal da cauda e a pata traseira; nesta é evidente a distinção entre a coxa e a perna, 
acabando esta em aberto; a cauda corresponde a um traço reto disposto na diagonal. 
 Sobre este motivo observa-se outro quadrúpede, definido por contorno simples e também orientado para a 
direita (Pi24-59); dele é claro a linha ventral, a pata dianteira, o peito e o bordo traqueal; a primeira é algo côncavo; a 
pata é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; alguns traços 
parecem configurar uma cabeça disposta em perfil biangular oblíquo e um corno. Aquela apresenta linha fronto-nasal, 
focinho e queixo retos, e ganacha convexa; o corno é algo longo e curvo, sendo atirado para trás; a este junta-se uma 
linha que poderá corresponder ao dorso quase reto do animal. 
 Por cima do animal precedente reconhece-se ainda a cabeça, de forma troncocónica e definida por contorno 
simples, de um quadrúpede orientado para a direita (Pi24-60); a linha fronto-nasal é quase reta; o focinho convexo, e a 
mandíbula com ganacha algo convexa e queixo reto; no topo um feixe estriado pode corresponder a um corno reto; no 
interior da cabeça verifica-se ainda a existência da delimitação interna do focinho e o seu preenchimento interior por 
vários traços incisos. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. A Pi24-58 associam-se duas da chave XIa, 
uma da XIb e uma da XIc; A Pi24-58 e Pi24-59 associam-se uma da XIb e uma da XId. A Pi24-58, Pi24-59 e Pi24-60 
associam-se duas da XIa. A Pi24-59 associa-se uma da XIa. A Pi24-59 e Pi24-60 associam-se uma da IXb, uma da XIa, 
uma da XIb e uma da XIc. A Pi24-60 associam-se uma da IXb e uma da XIb. 
 As restantes figurações encontram-se no sector superior do painel. Aí identifica-se uma unidade da chave VIIa, 
uma da IXaa, duas da XIa, uma da XId e uma da XIIIb. 
 

Painel 16 (Fig. 76): Localiza-se abaixo e à direita do painel anterior; corresponde a uma superfície de forma 
subtrapezoidal, com uma microtopografia muito irregular e textura rugosa.  

Todas as unidades gráficas identificadas correspondem a incisões. Apenas um conjunto de gravuras parece 
formar um motivo figurativo, correspondendo este à representação parcial de um quadrúpede definido por contorno 
múltiplo, orientado para a direita (Pi24-61); dele observa-se o bordo traqueal côncavo, o peito convexo, a linha ventral 
reta e a pata traseira, aberta na extremidade distal, parecendo o jarrete estar esboçado no bordo caudal. A ele associam-
se diretamente uma unidade gráfica da chave IIa, uma da VIII, uma da IXa, três da IXaa, duas da IXbb, doze da XIa, 
cinco da XIb e uma da XIc. À esquerda daquele possível zoomorfo identifica-se uma da VIIa e duas da XIa, e à sua 
direita duas da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, duas da XIa e uma da XId. 
 

Painel 17 (Fig. 77): Corresponde ao terceiro painel para baixo do anterior; de dimensões diminutas e bastante 
fraturado, apresenta forma subtriangular, uma microtopografia em “dupla onda” e textura lisa. Aparte alguns picotados 
soltos distribuídos pelo painel, todas as gravuras são incisas. 
 A que mais se destaca, ocupando toda a altura do painel corresponde a uma figura feminina vista de frente, 
definida por contorno simples e múltiplo (Pi24-62); a cabeça está ausente devido à fratura do suporte; a figura apresenta 
seios fartos e algo descentrados; na zona do abdómen o tronco da figura estreita voltando a alargar na das ancas; dois 
membros superiores encontram-se descaídos sobre o corpo, surgindo as mãos – de forma amendoada – como que a 
tapar a zona púbica; o interior das pernas está apenas esboçado, dando origem a umas coxas de grande tamanho.
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Fig. 75: Painel 15 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, de Pedro Pinto e do autor). 
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Fig. 76: Painel 16 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida). 
 

 
Fig. 77: Painel 17 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Fernando Barbosa e 
de Dalila Correia). 
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 Sobre esta figura identifica-se o que poderá corresponder à crineira de um cavalo, delimitada interiormente e 
definida por contorno múltiplo (Pi24-63); o animal orientar-se-ia para a esquerda. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. Assim, associam-se a Pi24-62 uma unidade 
da chave VIIa, cinco da IXa, uma da IXaa, oito da IXab, uma da IXb, uma da IXba, dezoito da XIa, oito da XIb, duas 
da XIc, três da XId e uma da XIIIb. A Pi24-62 e Pi24-63 associam-se uma da VIIa, uma da IXbb, cinco da XIa e uma 
da XIb. À direita de Pi24-62 identifica-se duas da IXab e uma da XIb. Finalmente, para cima de Pi24-63 ainda se 
observa uma unidade da chave XIa. 
 

Painel 18 (Fig. 78): Corresponde ao segundo painel abaixo do anteriormente descrito; a superfície onde se 
encontram as gravuras apresenta uma forma triangular, sendo a sua microtopografia regular e a textura lisa. Todas as 
gravuras identificadas correspondem a incisões. 

 
Fig. 78: Painel 18 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
Fernando Barbosa). 
 
 A que mais se destaca corresponde a um auroque macho definido por contorno simples e múltiplo, orientado 
para a direita (Pi24-64); apresenta uma cabeça possante de forma grosso modo troncocónica, com linha fronto-nasal, 
ganacha e queixo retos, e focinho algo convexo; no interior observa-se o olho foliforme; a nuca é algo convexa e os 
cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o direito em forma de S e o esquerdo curvo. Na 
cérvico-dorsal é evidente a cernelha pronunciada e um dorso reto; o bordo traqueal e o peito são cobertos por uma 
barbela impressiva; é difícil, dadas as características do contorno do animal, perceber se estão as duas patas dianteiras 
representadas ou não; mais segura é a ausência de cascos; a linha ventral é algo convexa; a bainha pode estar 
representada de forma discreta; atrás observa-se ainda o bordo cranial da coxa. 
 Sobre este animal foi gravado um quadrúpede definido por contorno simples, também orientado para a direita 
(Pi24-65); a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; 
a linha ventral é reta; na cérvico-dorsal observa-se um ténue garrote; da cabeça só se aprecia o bordo ventral que é 
praticamente reto; dadas as duas últimas características, interpretamos este animal como auroque. 
 A sequência é completada por possível cerva, definida por contorno simples e orientada para a direita (Pi24-
66); a zona do focinho mantém-se em aberto; a linha fronto-nasal corresponde ao bordo ventral da cabeça da figura 
anteriormente descrita; a da que agora nos ocupamos é reta; o bordo traqueal é convexo, sendo este separado do peito 
por um ligeiro estrangulamento do traço; as duas orelhas – correspondentes a dois traços retos – dispõem-se segundo 
uma perspetiva biangular reta; o bordo cervical é côncavo; na cérvico-dorsal aprecia-se ainda o garrote e o dorso reto. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. A Pi24-64 associam-se duas da chave IXa, 
três da IXaa, cinco da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A Pi24-64 e Pi24-65 associam-se uma da IXa e três da XIa. A 
Pi24-64, Pi24-65 e Pi24-66 associam-se uma da VIIa, uma da IXab, seis da XIa e uma da XIb. A Pi24-64 e Pi24-66 
associam-se uma da IXaa e três da XIa. Finalmente, a Pi24-65 associam-se uma da X e uma da XIa. 
 

Painel 19 (Fig. 79): Localiza-se no topo da rocha, à direita de uma fissura que corta transversalmente a rocha, 
seguindo a orientação do limite direito do painel 12; corresponde a uma superfície de forma sub-retangular, secção algo 
côncava e superfície rugosa; pelo menos o sector superior esquerdo está fraturado. 
 O único motivo identificado corresponde a um auroque orientado para a direita (Pi24-67); como Pi02-06, é 
composto por três layouts diferentes. Na base encontramos um bovino parcialmente definido por contorno múltiplo e 
parcialmente raspado; apresenta uma cabeça oblonga, com uma linha fronto-nasal, ganacha e queixo retos, e focinho 
convexo; no interior observa-se o olho circular; os cornos, ambos curvos e correspondentes a traços simples – dispõem-
se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a nuca é longa e convexa; na cérvico-dorsal a cernelha está bastante 
evidenciada; o bordo traqueal é reto, assim como a pata dianteira, à qual falta o casco; a linha ventral é convexa; no 
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limite esquerdo do painel observa-se um traço que poderá corresponder à coxa/ bordo caudal da pata traseira; a 
raspagem deu-se na zona superior do corpo e em parte da cabeça. 
 É difícil destrinçar a ordem pela qual foram feitos os dois layouts posteriores, carecendo ambos de focinho. 
Um destes apresenta linha fronto-nasal algo côncava e ganacha convexa; a nuca é arredondada; o seu corno direito 
corresponde ao do layout original e o esquerdo é em forma de S, dispondo-se no seu conjunto segundo uma perspetiva 
biangular oblíqua; a cérvico-dorsal é praticamente reta; o bordo traqueal é algo côncavo e a linha ventral convexa; a 
pata dianteira corresponde à do layout original; da traseira apenas se gravou parte do bordo cranial curvo; tecnicamente 
o animal foi definido por contorno simples, encontrando-se a zona da cabeça e do pescoço estriada. 
 Da cabeça do terceiro layout observa-se a ganacha convexa e queixo reto; a nuca é arredondada; a linha fronto-
nasal corresponde a parte da do primeiro layout, assim como o corno esquerdo; o direito é em forma de S; da cérvico-
dorsal só se observa o bordo cervical; o bordo traqueal é reto, prolongando-se até à pata dianteira do primeiro layout e 
recuperando-lhe assim o resto do corpo; tecnicamente o animal foi definido por contorno simples. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas; algumas destas, por se encontrarem na 
zona raspada, só se identificam porque os traços apresentam uma orientação diferente do raspado; este conjunto é 
composto por duas unidades da chave IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, sete da XIa e oito da XIb. Ao 
animal, mas fora do raspado, associam-se ainda uma unidade da chave IXab, uma da XIa e uma da XIc. Para baixo do 
zoomorfo observa-se ainda uma da XIa, e acima dele uma da IXb e uma da XIa. 

 
Fig. 79: Painel 19 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
Fernando Barbosa). 
 

Painel 20 (Fig. 80): corresponde ao segundo painel abaixo do anterior; trata-se de uma superfície muito 
fraturada, de forma poligonal, microtopografia regular e textura alisada. Todas as gravuras identificadas correspondem 
a incisões. 
 Apenas se identifica três motivos figurativos, todos incompletos. O que mais se destaca corresponde à zona 
anterior de um equídeo, definido por contorno simples e orientado para a direita (Pi24-68); apresenta uma cabeça de 
forma troncocónica, com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral praticamente retos; a crineira é convexa; do dorso 
só observamos o arranque; o bordo traqueal é côncavo; as patas dianteiras são definidas por bordos simples, dispondo-
se em perfil uniangular. 
 Sobre esta figura identifica-se o que poderá corresponder às linhas cérvico-dorsal e ventral de um quadrúpede 
definido por contorno múltiplo (Pi24-69); o elevado estado de fragmentação do painel não nos permite, contudo, nem 
perceber para que lado se orientaria o animal. 
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Fig. 80: Painel 20 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
Fernando Barbosa). 
 
 No sector esquerdo do painel observa-se ainda os quartos traseiros de um quadrúpede definido por contorno 
simples e múltiplo, orientado para a direita (Pi24-70); do cérvico-dorsal observa-se o dorso côncavo, a garupa e a 
nádega, ambas arredondadas; a cauda corresponde ao prolongamento da garupa, sendo mais espessa na zona da raiz. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas. A Pi24-68 e Pi24-69 associam-se 
cinco da chave XIa. A Pi24-69 associam-se duas da XIa. A Pi24-70 associam-se uma da Ib, uma da IXab e duas da XIa. 
 

Painel 21 (Fig. 81): Corresponde ao segundo painel para a direita do anterior; trata-se de um painel muito 
fraturado, encontrando-se atualmente dividido em duas superfícies, a da esquerda de configuração subtrapezoidal e a da 
direita de configuração subtriangular; a microtopografia é regular e a textura lisa. Para além de três picotados soltos, 
todas as gravuras correspondem a incisões. 
 Na superfície da esquerda apenas se identifica vestígios de um dos motivos que ocorrem na da direita; este 
motivo corresponde a um auroque definido por contorno múltiplo, orientado para a direita (Pi24-71); no sector da 
direita observa-se a cabeça, o bordo traqueal, o peito e a cérvico-dorsal; da primeira observa-se a ganacha quase reta, 
parte da linha fronto-nasal, também tendencialmente reta, uma orelha atirada para trás e o que deve corresponder ao 
arranque do corno direito; o bordo traqueal é reto, assim como o peito; da cérvico-dorsal observa-se o garrote evidente; 
no sector da esquerda observa-se o que poderá corresponder ao bordo caudal da pata traseira e extremidade distal da 
cauda deste animal. 
 Esta figura cobre os quartos traseiros de um outro auroque definido por contorno múltiplo e orientado para a 
esquerda (Pi24-72); o que se observa da cérvico-dorsal é um sector retilíneo que poderá corresponder ao dorso; a pata 
traseira é definida por dois bordos curvos convergentes na extremidade distal; a nádega é arredondada, assim como o 
sector remanescente do ventre que com o bordo cranial do membro posterior perfaz uma zona inguinal profundamente 
angulosa; a cauda é em forma de S e tombada sobre a pata. 
 No interior de Pi24-71 e a esta figura se sobrepondo observa-se um capríneo (camurça?) definido por contorno 
simples e orientado para a direita (Pi24-73); encontra-se com a cabeça levantada e com a língua de fora; a cabeça é de 
forma subtriangular, apresentando uma linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral ligeiramente 
convexo; a zona do focinho foi deixada em aberto, dela saindo uma língua bastante naturalista; a figura apenas dispõe 
de um curto corno terminado em gancho (daí o nosso diagnóstico relativamente à espécie); ambos os bordos do pescoço 
são retos.
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Fig. 81: Painel 21 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do autor).
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 Acima desta figura observa-se a cabeça e o pescoço de um outro capríneo definido por contorno simples e 
múltiplo, orientado para a direita (Pi24-74); apresenta cabeça subtriangular com linha fronto-nasal convexa e bordo 
ventral retos; os dois cornos são longos e quase retos, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o pescoço 
é conformado por dois bordos retos que tendem a convergir na zona da cabeça. 
 Uma última figura – mais incerta – corresponde a uma face humana configurada por contorno simples (Pi24-
75); encontra-se vista de perfil e orientada para a direita; apresenta nuca arredondada e testa alta; o nariz e a zona do 
queixo confundem-se, não se alargando, no entanto, tanto como no caso de Pi24-30; no interior da cabeça observa-se o 
olho amendoado encimado por uma pálpebra; o pescoço está bem definido, sendo o seu bordo posterior côncavo e o 
anterior algo convexo. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. Associam-se a Pi24-71 uma unidade da 
chave XIb e uma da XIIIb. A Pi24-71 e Pi24-72 associam-se uma da IXa, duas da XIa e uma da XIIIb. A Pi24-72 
associam-se três da XIa. As restantes unidades gráficas, para além de se associarem aos motivos que descriminaremos, 
estão todas associadas a Pi24-71 e Pi24-72. A Pi24-73 associa-se uma da chave IXbb. A Pi24-73 e Pi24-74 associa-se 
outra da mesma chave. A Pi24-73, Pi24-74 e Pi24-75 associam-se duas da IXa, uma da IXbb e uma da XIa. A Pi24-73 
e Pi24-75 associam-se uma da IIb, uma da VIIa, cinco da XIa e duas da XIb. A Pi24-74 associam-se uma da IXaa e 
uma da XIa. A Pi24-74 e Pi24-75 associam-se uma da IXa, uma da IXba, uma da IXbb e três da XIa. Finalmente, a 
Pi24-75 associam-se uma da IXa, uma da X, quatro da XIa e duas da XIb. 
 

Painel 22 (Fig. 82): Localiza-se imediatamente à direita do anterior; corresponde a uma superfície de forma 
subtrapezoidal, microtopografia regular e textura lisa. 
 A figura que mais se destaca corresponde a um auroque delimitado por raspagem, orientado para a esquerda 
(Pi24-76); a cabeça é alongada, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; apenas um corno curvo foi gravado; a 
cérvico-dorsal apresenta cernelha angulosa, dorso côncavo e garupa evidente; a nádega é arredondada; estão 
representadas ambas as patas traseiras, perspetivadas uniangularmente; em ambas está ausente o casco; a esquerda é 
definida por dois bordos curvos divergentes; a direita é representada apenas pelo bordo caudal, nele se evidenciando o 
jarrete; a linha ventral é convexa, a pata dianteira é definida por dois traços retos paralelos entre si; o bordo traqueal é 
algo côncavo; a cauda encontra-se enrolada sobre o flanco do animal; refira-se ainda que o animal se encontra com a 
cabeça apontada para a frente a para baixo. 
 Sobre o animal anterior foi gravado um quadrúpede delimitado por incisão múltipla e raspagem, orientado para 
a direita (Pi24-77); da cérvico-dorsal observa-se o dorso e a garupa arredondada; a cauda encontra-se levantada; 
observa-se ainda uma pata traseira de forma triangular, a zona inguinal angulosa, uma linha ventral algo côncavo e o 
bordo traqueal quase reto. 
 Na zona superior esquerda do painel observa-se um prótomo de cavalo inciso definido por contorno simples e 
orientado para a direita (Pi24-78); apresenta uma cabeça possante com ganacha bem marcada, queixo algo côncavo, 
linha fronto-nasal e focinho retos; o bordo traqueal é convexo; a crineira é delimitada internamente, prolongando-se 
algo para lá da fronte do animal e terminando de forma convexa. 
 A cabeça do animal foi reinterpretada como cornos e marrafa de um auroque inciso, definido por contorno 
simples e orientado para a esquerda (Pi24-79); os cornos aparecem-nos assim vistos segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua; da cabeça do animal só foi gravada a linha fronto-nasal reta e o olho; a linha cérvico-dorsal é longa, 
observando-se uma cernelha pouco pronunciada, um dorso côncavo e uma garupa bastante angulosa; a cauda 
corresponde a um mero traço curvo; a nádega é arredonda; da pata traseira só se observa o bordo caudal onde se percebe 
o jarrete; deste animal só se reconhece mais a pata dianteira, definida por contorno múltiplo, sendo o bordo cranial 
curvo e o caudal reto. 
 Observa-se ainda uma série de incisões que configuram unidades gráficas não figurativas. Associam-se a Pi24-
76 uma da chave IIa, uma da IXa, seis da XIa e uma da XIb. A Pi24-76 e Pi24-77 associam-se uma da IIa, uma da 
IXbb, três da XIa e duas da XIb. A Pi24-76, Pi24-77, Pi24-78 e Pi24-79 associam-se duas da IXab, uma da IXb, uma 
da X e uma da XId. A Pi24-76, Pi24-77 e Pi24-79 associam-se uma da IIa, uma da VIIa, uma da VIII, uma da IXa, sete 
da IXaa, uma da IXb, duas da IXba, duas da IXbb, oito da XIa, cinco da XIb, duas da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. 
A Pi24-76 e Pi24-79 associam-se duas da IXb, uma da XIa e duas da XIb. A Pi24-77 associam-se uma da IXa, uma da 
IXab, uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-77, Pi24-78 e Pi24-79 associam-se uma da IXa e uma da IXb. A Pi24-77 e 
Pi24-79 associam-se uma da XIb e uma da XIc. A Pi24-78 associam-se uma da IIb, uma da IXb, duas da IXaa, uma da 
XIa e duas da XIb. A Pi24-78 e Pi24-79 associa-se uma da XIa. Refira-se, por fim, a existência de picotados soltos 
sobre Pi24-76, Pi24-77 e Pi24-79. 
 

Painel 23 (Fig. 83): Localiza-se imediatamente à direita do anterior; corresponde a um painel de configuração 
subtriangular, com a superfície regular e lisa.
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Fig. 82: Painel 22 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do autor). 
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Fig. 83: Painel 23 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do autor).
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 A figura que mais se destaca corresponde ao único quadrúpede picotado desta rocha (Pi24-80); dado 
encontrar-se fraturado na zona superior não é possível a identificação da espécie; encontra-se orientado para a esquerda, 
apresentando apenas uma pata por par, ambas abertas na extremidade distal; a dianteira é definida por dois bordos retos 
divergentes e a traseira por dois curvos divergentes; o peito é algo convexo; a linha ventral apresenta ventre convexo e 
cilhadouro reto. 
 Sobre ela encontra-se outra figura bastante semelhante e também orientada para a esquerda, desta feita 
conseguida por raspagem (Pi24-81); sendo formalmente semelhante à anteriormente descrita, não possui, no entanto, 
nem delimitação do ventre nem do bordo cranial da pata traseira; apresenta, no entanto, linha cérvico-dorsal – com 
dorso côncavo e garupa angulosa – e cauda tombada sobre a pata traseira; estas características permitem a sua 
identificação com um auroque. 
 Outras duas figuras, sensivelmente da mesma dimensão, e orientadas na mesma direção, encontram-se sob 
Pi24-80; uma destas (Pi24-82), definida por contorno múltiplo, reduz-se a uma pata por par (ambas abertas na 
extremidade distal), nádega e linha ventral; a pata dianteira é definida por dois bordos retos com tendência a 
convergirem na extremidade distal; da linha ventral observa-se o cilhadouro reto e o arranque do ventre convexo; a pata 
traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a nádega é arredondada. 
 A outra localiza-se sobre a anterior (e, portanto, sob Pi24-80), sendo definida também por contorno múltiplo 
(Pi24-83); a esta só lhe falta a cabeça (desaparecida devido a fratura do suporte; apresenta peito convexo; a pata 
dianteira definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral é profundamente convexa; a pata traseira é de 
forma subtriangular, mantendo-se, no entanto, aberta na extremidade distal; a nádega é arredondada; a cauda é longa e 
caída sobre o membro posterior, apresentando inserção foliforme; alguns traços parecem sugerir uma segunda 
representação da cauda, conferindo-lhe, desta forma, movimento; a cérvico-dorsal apresenta ténue garrote, dorso reto e 
garupa baixa e alongada. 
 Se a disposição e características das figuras previamente descritas nos permitem percebê-las como um 
conjunto, o mesmo podemos dizer de outro agrupamento de seis figuras, posteriores ao conjunto anterior. Encontram-se 
no sector direito do painel, orientando-se todas para essa direção; apresentam dimensões semelhantes e encontram-se 
dispostas num imbricamento tal que se torna difícil por vezes perceber a relação entre determinado elemento anatómico 
e a figura precisa a que pertencerá; por outro lado, à exceção de uma, todas estas figuras se restringem à sua zona 
anterior. Pensamos que o a primeira figura a ter sido executada corresponde a um auroque macho definido por incisão 
simples (Pi24-84), uma vez que se trata do único animal com pata; apresenta uma cabeça oblonga, com linha fronto-
nasal algo reta, focinho e bordo ventral convexos; convexo é também a nuca, sendo o bordo cervical quase reto; o olho 
é amendoado, nele se percebendo o lacrimal; os cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o 
da direita em forma de S e o da esquerda curvo; refira-se ainda que o da esquerda apresenta delimitação dupla; o bordo 
traqueal corresponde ao prolongamento do bordo cranial da pata dianteira, sendo côncavo; o bordo caudal daquela é em 
forma de ténue S; não apresenta casco; a linha ventral, reduzida à cilheira, é reta. 
 Em seguida gravou-se um auroque definido por contorno simples e múltiplo (Pi24-85); apresenta cabeça sub-
retangular, com linha fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; no interior 
observa-se o olho amendoado e dois traços correspondentes à narina e boca (ou às duas narinas representadas segundo 
uma perspetiva biangular reta); os cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o da direita em 
forma de S e o da esquerda curvo; a cérvico-dorsal apresenta cernelha e dorso pronunciados e garupa pouco acentuada; 
da cauda só se observa a raiz; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo; a pata do animal anteriormente referido 
poderá ter sido reaproveitada para este. 
 Em seguida foi gravado um cavalo definido por contorno simples (Pi24-86); apresenta uma cabeça altamente 
modelada, com linha fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha e queixo convexos, sendo ambos 
separados por uma profunda inflexão; no interior da cabeça observa-se um olho subcircular, a delimitação interna do 
focinho e a boca; a crineira arranca da extremidade da fronte, sendo convexa; o dorso é suave; o bordo traqueal é 
côncavo e o peito convexo; como no caso da figura anterior, esta recupera a pata dianteira de Pi24-84; parece também 
recuperar o bordo cervical de Pi24-85, desta feita como delimitação interna da crineira. 
 Em seguida foi gravado um quadrúpede indeterminado (cavalo?), definido por contorno simples e múltiplo 
(Pi24-87); apresenta cabeça sub-retangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; as orelhas dispõem-se segundo 
uma perspetiva biangular oblíqua, sendo a da esquerda curva e a da direita reta; o bordo cervical (ou delimitação interna 
da crineira?) é côncavo e o garrote e dorso são bastante pronunciados; o bordo crinal do animal anterior pode ter sido 
recuperado como esse mesmo elemento anatómico deste animal. É difícil perceber se o animal é completado pelo bordo 
traqueal de Pi24-85, se por parte da ganacha e bordo traqueal de Pi24-86. 
 Em seguida gravou-se um prótomo de veado, definido por contorno múltiplo (Pi24-88); a cabeça, de 
configuração subtriangular, está levantada, encontrando-se o focinho aberto; apenas se observa uma armação, onde se 
observa o estoque; este corresponde ao prolongamento da cérvico-dorsal, assim como o tronco da haste prolonga a linha 
fronto-nasal; uma unidade figurativa em forma de ténue S pode corresponder ao bordo traqueal da figura. 
 Um último motivo é discernível neste conjunto, sem que, contudo se perceba o seu lugar na sequência; trata-se 
de um macho de cabra-montês, orientado para a direita e definido por contorno simples (Pi24-89); apresenta cabeça de 
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forma oblonga, com linha fronto-nasal e focinho convexos, e bordo ventral reto; apenas um corno, em forma de S, foi 
gravado; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; uma incisão curva pode corresponder a parte do dorso. 
 Mais abaixo no painel, sobrepondo-se e/ ou juntando-se ao primeiro conjunto referido e sendo difícil perceber 
a relação que mantém com o segundo, encontra-se um auroque ligeiramente inclinado para baixo, orientado para a 
esquerda e definido por contorno simples e – excepcionalmente – múltiplo (Pi24-90). Este motivo é um dos raros casos 
onde se poderá identificar uma situação de “emenda”; na verdade, o gravador parece ter começado por esboçar a figura 
de forma mais inclinada (o que faria com que viesse a cobrir mais o conjunto 1); desse primeiro esboço restam-nos os 
cornos, a linha fronto-nasal, a nuca, parte do bordo cervical e, eventualmente, a ganacha; os primeiros apresentam-se 
segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o da esquerda em forma de S e o da direita curvo; a linha fronto-nasal 
é reta, a nuca em forma de arco de círculo e o pescoço e o que nos resta da ganacha são retos; a rectificação obrigou a 
algumas modificações na cabeça; é gravada nova linha fronto-nasal que ignora a nuca anterior; o bordo ventral da 
cabeça torna-se também algo mais convexo; o corno direito é refeito, sendo agora mais longo e correspondendo a um 
prolongamento da nova nuca; esta está atirado para trás, sendo seguido de um bordo cervical curto mas acentuado; a 
cérvico-dorsal destaca-se pela sua suavidade, apenas se relevando uma garupa subtil; da cauda apenas se observa raiz 
foliforme que termina adossada ao bordo cranial da pata traseira de Pi24-80; a nádega é arredondada; a pata traseira é 
definida por um bordo caudal côncavo e um cranial aparentemente (devido à elevada fracturação) convexo, ambos os 
traços acabando por se cruzar nas extremidades; a linha ventral é profundamente convexa e o bordo traqueal algo 
côncavo; a pata dianteira apresenta antebraço evidente, terminando a perna no limite do painel; mencione-se ainda a 
existência de um olho oval. 
 Refira-se por fim a existência de um outro conjunto de unidades figurativas localizadas no sector superior 
esquerdo do painel, sendo neste caso muito difícil atestar o seu lugar na sequência estratigráfica do painel e mesmo 
entre eles. Assim, comecemos por referir a metade posterior de um quadrúpede, definido por contorno simples e 
múltiplo, orientado para a direita (Pi24-91); o dorso é quase reto e a garupa convexa; a cauda é longa, encurvada para 
fora e atirada para trás; a pata é curta e de forma triangular; a linha ventral parece corresponder ao sector caudal do 
auroque Pi24-85, apresentando ventre convexo e cilhadouro côncavo. 
 Mais abaixo encontra-se a representação parcial de uma fêmea de cabra-montês, definida por contorno simples 
(e múltiplo na zona dos cornos), orientada para a direita e inclinada para baixo (Pi24-92); a cabeça é alongada e de 
forma subtriangular; a linha fronto-nasal é reta e o bordo ventral apresenta uma ganacha algo convexa; o bordo traqueal 
é côncavo; apenas se observa um corno curto e curvo; a cérvico-dorsal é reta; um pequeno negativo da rocha de forma 
oval pode ter sido integrado na figuração como olho. 
 O último motivo figurativo identificado neste painel corresponde à representação parcial de um macho de 
cabra-montês, definido por contorno simples, e orientado para a direita (Pi24-93); na sua configuração o gravador teve 
também em conta algumas fraturas e acidentes naturais da rocha; a linha fronto-nasal prolonga-se pelo corno, 
correspondendo ambos a um traço reto; o focinho e bordo ventral da cabeça correspondem a fraturas da rocha; o bordo 
cervical é convexo e o sector gravado da cérvico-dorsal côncavo; o peito é algo convexo e o bordo traqueal côncavo; na 
pata dianteira observa-se uma clara distinção entre o antebraço triangular e a perna reta; no interior da cabeça observa-
se um negativo natural da rocha que poderá ter sido lido como olho da figura. 
 As restantes gravuras configuram unidades gráficas não figurativas. Associa-se a Pi24-80 uma unidade gráfica 
da chave XIa. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-82 e Pi24-83 associa-se uma da XIc. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, 
Pi24-84, Pi24-85 e Pi24-86 associam-se uma da IIa e uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, Pi24-84, 
Pi24-85, Pi24-86 e Pi24-88 associa-se uma da XIb. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, Pi24-84, Pi24-85 e Pi24-86 
e Pi24-89 associa-se uma da XIb. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, Pi24-85, Pi24-86 e Pi24-87 associam-se uma 
da X, uma da XIa, duas da XIb e duas da XIc. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, Pi24-90, e Pi24-93 associam-se 
uma da X, uma da XIc e uma da XIIIb. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, Pi24-92, e Pi24-93 associa-se uma da 
XIIIb. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83 e Pi24-93 associam-se uma da IXa, uma da IXab, uma da IXb e uma da 
XIIIb. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83, Pi24-90 e Pi24-93 associam-se uma da IXaa e uma da XIb. A Pi24-80, Pi24-81 e 
Pi24-83 associam-se uma da IXbb, uma da X, duas da XIa e uma da XIc. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83, Pi24-84, Pi24-
85 e Pi24-87 associam-se uma da XIa e uma da XId. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83, Pi24-85, Pi24-86 e Pi24-87 associa-
se uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83, Pi24-85, Pi24-86 e Pi24-87, Pi24-88 e Pi24-89 associam-se uma da IXaa 
e uma da XIIIb. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83, Pi24-85 e Pi24-91 associa-se uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83, 
Pi24-85, Pi24-91 e Pi24-92 e Pi24-93 associam-se uma da IIb, uma da IXab, uma da IXba, uma da XIb, uma da XIIIa e 
uma da XIIIb. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83 e Pi24-89 associa-se uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83 e Pi24-90 
associa-se uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83, Pi24-90 e Pi24-93 associa-se uma da IXab. A Pi24-80, Pi24-81, 
Pi24-83 e Pi24-92 associam-se uma da IXa, uma da IXaa e uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83, Pi24-92 e Pi24-
93 associa-se uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-83 e Pi24-93 associam-se quatro da IXab, uma da IXba, seis da 
XIa e três da XIb. A Pi24-80, Pi24-81 e Pi24-90 associam-se uma da IXbb e uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-81 e Pi24-
91 associa-se uma da IXbb. A Pi24-80, Pi24-81, Pi24-91, Pi24-92 e Pi24-93 associa-se uma da XIa e uma da XIb. A 
Pi24-80, Pi24-81 e Pi24-93 associa-se da IXa. A Pi24-80 e Pi24-83 associam-se uma da VIIa, duas da IXa, sete da XIa, 
três da XIc e uma da XId. A Pi24-80, Pi24-83, Pi24-84 e Pi24-88 associa-se uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-83, Pi24-84, 
Pi24-88 e Pi24-89 associa-se uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-83, Pi24-84 e Pi24-89 associa-se uma da XIb. A Pi24-80, 



	 154 

Pi24-83 e Pi24-85 associam-se uma da IXbb, uma da XIa e duas da XIbb. A Pi24-80, Pi24-83, Pi24-85, Pi24-86, Pi24-
87 e Pi24-88 associam-se uma da IIb e uma da XIa. A Pi24-80, Pi24-83, Pi24-85 e Pi24-87 associam-se duas da XIa. A 
Pi24-80, Pi24-83 e Pi24-89 associa-se uma da IXa. A Pi24-80 e Pi24-85 associam-se uma da XIb e uma da XIc. A 
Pi24-80 e Pi24-90 associa-se uma da XIa. A Pi24-81 associam-se duas da IXaa, uma da IXba, uma da X, quatro da XIa 
e duas da XIb. A Pi24-81, Pi24-82 e Pi24-83 associa-se uma da XIa. A Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, Pi24-84, Pi24-85, 
Pi24-86 e Pi24-90 associam-se uma da X e uma da XIc. A Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, Pi24-84 e Pi24-90 associam-se 
uma da XIa e duas da XIb. A Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83, Pi24-85 e Pi24-86 associam-se uma da XIb. A Pi24-81, Pi24-
82, Pi24-83, Pi24-85, Pi24-86 e Pi24-90 associa-se uma da XIc. A Pi24-81, Pi24-82, Pi24-83 e Pi24-93 associam-se 
uma da IXaa, uma da IXbb, cinco da XIa e uma da XIb. A Pi24-81 e Pi24-83 associam-se uma da IXa, uma da XIa, 
duas da XIb e uma da XIc. A Pi24-81, Pi24-83, Pi24-89 e Pi24-90 associam-se duas da XIa. A Pi24-81, Pi24-83 e 
Pi24-90 associa-se uma da IXa. A Pi24-81, Pi24-83 e Pi24-93 associam-se uma da IXa, uma da IXab, uma da IXbb, 
duas da XIa, três da XIb e uma da XIc. A Pi24-81 e Pi24-90 associam-se duas da IXb, uma da IXbb e três da XIb. A 
Pi24-81 e Pi24-93 associam-se uma da IXa, duas da IXaa, uma da IXb, uma da IXc, uma da XIa, duas da XIb, uma da 
XIc e uma da XIIIb. A Pi24-85 associa-se uma da XIa. A Pi24-90 associa-se uma da XIb e uma da XIc. Finalmente, à 
esquerda de Pi24-81, encontra-se duas unidades não figurativas da chave XIa e duas da XIb. 
 

Painel 24 (Fig. 84): Localiza-se imediatamente abaixo do sector da esquerda do painel anterior; apresenta 
configuração poligonal e superfície côncava e lisa. Todas as gravuras identificadas correspondem a unidades gráficas 
não figurativas incisas, associadas por sobreposição. Identificam-se uma da chave IIa, uma da VIIa, uma da IXbb, uma 
da X, doze da XIa e cinco da XIb. 

 
Fig. 84: Painel 24 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, 
Fernando Barbosa e Mário Reis). 
 

Painel 25 (Fig. 85): Situa-se abaixo do anterior, correspondendo a um painel de configuração poligonal, com a 
superfície regular e lisa. Todas as gravuras identificadas correspondem a incisões. 
 As únicas unidades gráficas figurativas correspondem a auroques. Um destes (Pi24-94) é de maiores 
dimensões, encontrando-se orientado para a direita; está reduzido a uma representação parcial da cabeça (definida por 
contorno simples), do bordo traqueal, do peito e da linha ventral (os três últimos definidos por contorno múltiplo); da 
cabeça observa-se o arranque do bordo cervical, a nuca convexa e o bordo ventral com ganacha relativamente convexa e 
queixo algo côncavo, sendo os cornos representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo traqueal é 
côncavo e o peito convexo; a linha ventral apresenta o ventre convexo e cilheira reta. 
 O outro auroque (Pi24-95) é de menores dimensões, encontrando-se no interior do previamente descrito; é 
definido por contorno simples e duplo, orientando-se também para a direita e destacando-se pela sua desproporcional 
longitude; a cabeça apresenta linha fronto-nasal quase reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha convexa e 
queixo reto; no interior observa-se a delimitação interna do focinho; os cornos são curvos, dispondo-se segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua; a longa cérvico-dorsal apresenta garrote pronunciado, dorso côncavo e garupa pequena e 
arredondada; arredondada é também a nádega; a cauda, definida por dois traços curvos paralelos entre si, é curta; a pata 
traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; na linha ventral observa-se a bainha, o ventre côncavo e a 
cilheira algo convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; uma barbela parece esboçar-se 
entre o bordo traqueal e o peito. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. Exclusivamente a Pi24-94 associam-
se uma da IXbb, três da XIa e duas da XIb. A Pi24-95 (e consequentemente, também a Pi24-94) associam-se uma da 
IIb, uma da IXa, uma da IXaa, quatro da XIa, duas da XIb e uma da XIIIb. À esquerda de Pi24-95 observa-se ainda 
uma da IXa, uma da IXbb, três da XIa e duas da XIb. 
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Fig. 85: Painel 25 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
Fernando Barbosa). 
 

Painel 26 (Fig. 86): Situa-se abaixo do anterior, correspondendo a um painel de configuração subtrapezoidal, 
com a superfície algo irregular e lisa. Todas as gravuras identificadas correspondem a incisões. 

 
Fig. 86: Painel 26 da rocha 24 de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e Fernando 
Barbosa). 
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 Ao nível das figurações, identificam-se três auroques dispostos em coluna e associados por sobreposição, 
orientando-se todos para a esquerda de forma algo inclinada para baixo. 
 O que se situa mais acima (Pi24-96) apresenta uma cabeça alongada e possante, com linha fronto-nasal 
tendencialmente reta (e ressalto entre a fronte e o chanfro), focinho algo convexo, ganacha convexa e queixo reto; os 
cornos, dispostos segundo uma perspetiva biangular oblíqua, são ambos curvos e definidos pelo mesmo traço; a 
cérvico-dorsal é reta; o bordo traqueal é igualmente reto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre 
si; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta. 
 O segundo auroque (Pi24-97) é muito semelhante, destacando-se apenas pela inexistência de ressalto na linha 
fronto-nasal e de pata dianteira; o bordo traqueal é, por outro lado, côncavo e a linha ventral convexa; o corno direito é 
reto e o esquerdo curvo. 
 O auroque da base (Pi24-98) é muito semelhante ao anterior, distinguindo-se deste por um ligeiro 
estrangulamento da linha fronto-nasal entre o chanfro e o focinho, e pela forma dos cornos, sendo o da direita em forma 
de S e o da esquerda curvo. 
 As outras gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. A Pi24-98 associa-se uma da chave XIa; 
a Pi24-96, Pi24-97 e Pi24-98 associam-se uma da XIa e uma da XIIIb; à esquerda desta última unidade observa-se 
ainda uma da chave VIIa. 
 

Painel 27: Foi dado a conhecer em 2011 (Baptista, 2011, 130-31). Localiza-se abaixo do painel anterior; 
apresenta forma poligonal, superfície algo irregular e lisa; a forma do painel (designadamente certos estrangulamentos 
do seu limite) permite a distinção de três sectores que se distribuem serialmente da esquerda para a direita e de baixo 
para cima. 
 No primeiro identifica-se uma das mais grandes concentrações de motivos figurativos de toda a rocha. Assim, 
junto do canto superior direito identifica-se um par de cabeças de auroques que, por estarem definidos por contorno 
múltiplo, se destacam de entre os vários motivos que aqui se encontram; um destes (Pi24-99) corresponde a um macho 
claro; encontra-se virado para a direita, apresentando uma cabeça campanulada; esta apresenta linha fronto-nasal 
tendencialmente reta e algo levantada na zona da fronte, focinho algo convexo, ganacha tenuemente convexa e queixo 
quase reto; no interior observa-se um olho circular, a delimitação interna do focinho, a narina subcircular e a boca; os 
cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, apresentando ambos uma forma em S; atrás do da 
esquerda observa-se uma orelha foliforme; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical reto, cernelha suave, dorso 
pronunciado e garupa angulosa; a nádega é arredondada e a cauda curta e formada por vários traços, que divergindo, 
formam a vassoura na sua extremidade distal; as patas traseiras dispõem-se segundo uma perspetiva uniangular, nelas se 
observando os jarretes, encontrando-se, contudo, os cascos ausentes; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira 
quase reta; as patas dianteiras dispõem-se também segundo uma perspetiva uniangular, sendo afiladas e ligeiramente 
fletidas na zona do joelho; o bordo traqueal é reto e o peito convexo. 
 O outro auroque (Pi24-100) localiza-se um pouco acima, encontrando-se a sua ponta do focinho adossada à 
orelha do anteriormente descrito, confundindo-se os quartos traseiros de ambos os animais; a cabeça é mais alongada e 
de forma sub-retangular, com linha fronto-nasal semelhante à do animal previamente descrito, focinho quase reto, 
ganacha subtilmente convexa e queixo reto; no interior da cabeça observa-se a delimitação interna do focinho e o olho 
semicircular, adossado à linha fronto-nasal; os cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o 
da direita em forma de S e o da esquerda curvo; a orelha situa-se atrás do primeiro, apresentando forma foliforme; a 
cernelha e o dorso são suaves; a linha ventral é profundamente convexa; as patas dianteiras são afiladas, dispondo-se 
segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; como no caso anterior, o animal 
não dispõe de cascos. 
 A garupa destes dois animais é partilhada ainda por um terceiro, desta feita algo inclinado para baixo e de 
maiores dimensões (Pi24-101); infelizmente, a cabeça deste animal está interrompida pela fracturação e lascamento do 
suporte, dela restando o bordo ventral convexo; os cornos são curtos e dispostos segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua; a linha cérvico-dorsal apresenta garrote e dorso acentuados; o garrote do animal é também prolongado até ao 
dorso de Pi24-99); a pata dianteira é definida por dois traços retos paralelos entre si; o bordo traqueal é algo côncavo; a 
linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; no sector caudal parece identificar-se a bainha e a extremidade 
distal da pata traseira, definida também por dois traços retos paralelos entre si. 
 Acima dos dois primeiros animais encontra-se outro auroque, definido por contorno simples e múltiplo, 
orientado para a direita (Pi24-102); a cabeça é alongada, apresentando linha fronto-nasal estrangulada entre a fronte e o 
chanfro; o focinho é convexo, assim como a ganacha, sendo o queixo reto; o corno direito é curvo, encontrando-se o 
esquerdo interrompido por lascamento da superfície; no entanto, pode dizer-se que os cornos se disporiam segundo uma 
perspetiva biangular (presumivelmente oblíqua). A cérvico-dorsal apresenta bordo cervical côncavo, cernelha destacada 
e dorso suave, sendo neste ponto o animal interrompido por um lascamento; o bordo traqueal é moderadamente 
convexo e o peito convexo; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral apresenta 
ventre convexo e cilheira bicôncava; a pata traseira é definida por bordo cranial curvo e caudal reto, sendo estriada no 
interior; a nádega está apenas esboçada; um traço situado atrás da pata pode corresponder à extremidade distal da cauda; 
refira-se ainda alguns traços no interior do animal, designadamente na cabeça e no pescoço.
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Fig. 87: Painel 27 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do autor).
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 Aproveitando parte do dorso de Pi23-99 como sector caudal da sua garupa foi gravado um auroque, definido 
por contorno múltiplo, orientado para a esquerda (Pi24-103); a cabeça desapareceu devido a fratura do painel, dela 
apenas se observando a orelha foliforme; a cérvico-dorsal apresenta cernelha suave, dorso destacado e garupa angulosa; 
a cauda, definida por vários traços paralelos, encontra-se enrolada sobre o flanco; a nádega é arredondada; a pata 
traseira, pese embora a ausência de casco, é bastante modelada, sendo evidente o jarrete; a linha ventral apresenta ventre 
convexo e cilheira reta; as patas dianteiras, dispostas segundo uma perspetiva uniangular, dispõem de cascos e a 
esquerda de joelho; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; infere-se ainda a existência de uma segunda cabeça 
inclinada para baixo e da qual se observam o bordos do pescoço; refira-se ainda o aproveitamento de um relevo da 
rocha como músculo do antebraço esquerdo do animal. 
 No interior do animal anterior encontram-se os quartos traseiros de um auroque com duas cabeças, definido 
por contorno múltiplo (Pi24-104); orienta-se para a direita, inclinando-se ligeiramente para baixo; a cérvico-dorsal 
apresenta bordo cervical côncavo, cernelha saliente, dorso acentuado e garupa direita; a cauda é atirada para trás, sendo 
definida por vários traços paralelos entre si e com tendência a divergirem na extremidade distal, formando a vassoura; a 
nádega é arredondada; as patas traseiras encontram-se representadas segundo uma perspetiva uniangular, não se 
representando o casco em ambas, e observando-se o jarrete na da direita; a linha ventral apresenta ventre convexo e 
cilheira reta; as patas dianteiras caracterizam-se pela sua definição mediante vários traços que divergem na extremidade 
distal; parecem encontrar-se representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo traqueal é reto e o peito 
convexo; a cabeça principal é alongada e de forma sub-retangular, com linha fronto-nasal algo côncava na zona do 
chanfro, focinho e ganacha tenuemente convexos e queixo reto; no interior observa-se o olho oval, envolvido pelas 
pálpebras e pelo lacrimal, a delimitação interna do focinho, a boca e a narina; os cornos dispõem-se segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua, sendo o direito curvo e o esquerdo em forma de S; na nuca observa-se curtos traços 
subparalelos entre si que poderão representar a marrafa. A segunda cabeça é de características muito semelhantes, 
notando-se, no entanto, algumas diferenças: a ausência de pálpebras e de delimitação interna do focinho; a existência de 
apenas um corno em forma de S; a existência de uma possível orelha em frente do corno; a cabeça liga-se ao corpo 
principal mediante uma cérvico-dorsal restringida ao bordo cervical e cernelha, que se liga ao dorso daquele, e mediante 
um bordo traqueal reto e bordo cranial da pata dianteira que se mistura com as linhas que definem a do corpo principal. 
 O garrote desta segunda cabeça é reaproveitado como bordo cranial da pata traseira de um auroque definido 
por contorno múltiplo, orientado para a esquerda (Pi24-105); a sua cabeça encontra-se, infelizmente mutilada, dela se 
observando ainda a ganacha convexa e a linha fronto-nasal reta; os cornos são curvos e dispostos segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua; a cérvico-dorsal caracteriza-se pelo bordo cervical côncavo, cernelha convexa, dorso 
suave e  garupa plana; a nádega e a cauda não foram representadas; na pata traseira observa-se o jarrete, não se tendo 
representado o casco; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida apenas pelo 
bordo caudal reto; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo; refira-se o preenchimento interior da cabeça e pescoço 
por vários traços curvos, paralelos entre si. 
 Abaixo da cérvico-dorsal do animal referido anteriormente, e arrancando do dorso de Pi24-99, observa-se a 
cérvico-dorsal de um auroque definido por contorno simples, orientado para a esquerda (Pi24-106); a este animal, que 
se encontraria com a cabeça apontada para baixo, faltam os quartos traseiros; o bordo traqueal é convexo; apenas uma 
pata dianteira foi representada, sendo esta provida de casco de forma suboval; a cilheira é convexa; alguns traços que se 
ligam ao ângulo inguinal de Pi24-103 poderão indiciar o reaproveitamento dos quartos traseiros deste animal para a 
figura agora em questão; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical convexo, cernelha saliente e dorso côncavo. 
 Sob os animais que temos vindo a descrever encontram-se vestígios, por vezes muito ténues, de outros. Assim, 
no interior de Pi24-103 parece encontrar-se pescoço, bordo ventral da cabeça e cérvico-dorsal de um cavalo definido 
por contorno simples, orientado para a direita (Pi24-107); o bordo traqueal é côncavo; a ganacha é subtilmente convexa 
e o queixo reto; a crineira é reta; a cérvico-dorsal apresenta um garrote algo deslocado e uma garupa arredondada. 
 Na base da sequência parece também encontrar-se um auroque de grandes dimensões, definido por contorno 
simples, orientado para a esquerda e algo inclinado para cima (Pi24-108); a cabeça desapareceu por fratura do suporte e 
o bordo traqueal não se identificou; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical côncavo, cernelha saliente, dorso 
acentuado, e, passado um certo intervalo sem delimitação, uma garupa angulosa; a cauda está enrolada sobre as patas 
traseiras; estas encontram-se ambas representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo ambas estreitas e 
sem cascos; note-se o contraste entre a espessura delas e as dimensões exageradas da nádega; a linha ventral apresenta 
ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por bordo cranial curvo. 
 Sob o pescoço de Pi24-100 encontra-se o prótomo de uma cerva definido por contorno simples e múltiplo, 
orientado para a direita (Pi24-109); apresenta cabeça subtriangular com linha fronto-nasal e focinho convexos, e bordo 
ventral com ganacha convexa e queixo reto; as orelhas são lineais e dispostas segundo uma perspetiva biangular reta; a 
cérvico-dorsal apresenta bordo cervical e arranque da cérvico-dorsal subtilmente convexos, distinguindo-se ambos os 
elementos por uma inflexão do traço; o bordo traqueal é reto. 
 Sobre o animal anterior observa-se o bordo traqueal de um quadrúpede definido por contorno simples e 
múltiplo, orientado para a direita (Pi24-110); para além do bordo traqueal grosso modo reto e do peito convexo, 
observa-se a pata dianteira do animal, o arranque do cilhadouro e a ganacha; a pata é definida por dois bordos retos 
paralelos entre si; o arranque do cilhadouro é também reto; a ganacha é subtilmente convexa. 
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 A cauda e dorso de Pi24-104 são recuperadas como bordo cranial da pata traseira e cilhadouro de um 
quadrúpede definido por incisão simples e orientado para a direita (Pi24-111); a pata dianteira é afilada encontrando-se 
algo encurvada; o bordo traqueal é reto; o resto do animal pode ter-se perdido devido aos lascamentos da zona superior 
do painel. 
 Ainda nesta zona, sem que se perceba muito bem o seu lugar na sequência estratigráfica, observa-se o que 
poderá ser uma garupa arredondada e bordo caudal reto de uma pata traseira de um animal, definido por contorno 
simples e múltiplo, orientado para a esquerda (Pi24-112). 
 No quadrante inferior direito do painel observa-se outras quatro unidades gráficas figurativas. 
 O que mais se destaca corresponde a um auroque definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda 
(Pi24-113), cuja cabeça sobrepõe a segunda de Pi24-104. Estas duas figuras são, aliás, bastante semelhantes 
estilisticamente. A cabeça é alongada e de formato sub-retangular, com linha fronto-nasal e focinho retos; no bordo 
ventral da cabeça, a ganacha e queixo são ambos retos, distinguindo-se ambos os elementos por um ligeiro 
estrangulamento do traço; no interior observa-se a boca, a narina e um olho amendoado; o topete destaca-se da cabeça e 
os cornos são longos e dispostos segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o direito em forma de S e o esquerdo 
curvo; por trás do esquerdo observa-se uma orelha foliforme; a cérvico-dorsal é sinuosa, nela se distinguindo o bordo 
cervical, cernelha, dorso e garupa angulosa; a cauda apresenta raiz foliforme, prolongando-se para baixo em forma de S; 
a nádega é algo direita, pese a sua clara distinção relativamente ao membro posterior esquerdo do animal; as patas 
traseiras apresentam configuração subtriangular, encontrando-se representadas segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; as patas dianteiras são afiladas, dispondo-se segundo 
uma perspetiva uniangular; destaque-se a existência de joelho na da esquerda; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; 
refira-se ainda a existência de alguns traços que prolongam a delimitação do ventre pelo interior do tronco do animal. 
 Sob esta figura encontra-se um auroque definido por contorno múltiplo e repetido, orientado para a direita, 
com a cabeça virada para a esquerda (Pi24-114); esta é de configuração subtriangular; a fronto-nasal é tendencialmente 
reta, observando-se apenas um degrau entre a fronte e o chanfro; o focinho é arredondado; a ganacha e queixo 
distinguem-se mediante um ligeiro estrangulamento do bordo ventral da cabeça; no interior da cabeça observa-se a 
boca, a narina e um olho subtriangular; os cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo um 
deles em forma de S e o outro curvo; atrás observa-se uma orelha; na nuca observa-se alguns traços que poderão 
representar a marrafa; o bordo traqueal/ peito é convexo; a cérvico-dorsal é algo irregular, evidenciando-se nela uma 
cernelha algo pronunciada; deste animal observa-se ainda o bordo cranial da pata traseira e parte do ventre (que, 
entretanto, se prolonga pelo interior do de Pi24-113). 
 Sob este animal observam-se outras duas figuras. Um deles localiza-se na zona dos cornos de Pi24-114, 
correspondendo a um prótomo de quadrúpede definido por contorno simples e orientado para a esquerda (Pi24-115); a 
sua cabeça é oblonga, com linha fronto-nasal e focinho convexos, e bordo ventral reto; os bordos do pescoço são 
côncavos. 
 A outra figura corresponde a um prótomo de capríneo, definido por contorno múltiplo, orientado para a 
esquerda (Pi24-116); a cabeça é alongada, com linha fronto-nasal e mandíbula retas, e focinho arredondado; os cornos, 
dispostos segundo uma perspetiva biangular oblíqua, são longos e retos, virando em gancho para a esquerda na 
extremidade distal; atrás do da esquerda observa-se uma orelha em V; no interior do corpo do animal observa-se vários 
traços; não fossem os cornos terem o gancho virado para a frente e poderíamos supor estar perante uma camurça. 
 No extremo esquerdo do sector encontra-se ainda, completamente isolado, um prótomo de auroque muito 
esquemático, definido por contorno simples, orientado para a esquerda e ligeiramente inclinado para baixo (Pi24-117); 
apresenta cabeça triangular, dois cornos curvos dispostos segundo um perfil biangular oblíquo e cérvico-dorsal grosso 
modo reta. 
 As restantes gravuras do sector correspondem a unidades gráficas não figurativas. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-
101, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106, Pi24-107 e Pi24-108 associa-se uma da chave XIa. A Pi24-
99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106, Pi24-107, Pi24-108 e Pi24-110 associam-
se uma da VIIa, uma da X, uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104, 
Pi24-105, Pi24-106, Pi24-107 e Pi24-110 associam-se uma da XIa e uma da XIc. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, 
Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106 e Pi24-108 associa-se uma da XIIIb. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-
101, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-107 e Pi24-110 associa-se uma da XIa. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-
101, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-110 e Pi24-111 associa-se uma da XIa. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-
101, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-105, Pi24-106, Pi24-107 e Pi24-110 associa-se uma da XIa. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-
101, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-106 e Pi24-110 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, 
Pi24-102, Pi24-105 e Pi24-106 associam-se uma da IXaa, três da XIa e uma da XIc. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, 
Pi24-102, Pi24-105 e Pi24-110 associam-se uma da IIb e duas da IXa. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-102 e 
Pi24-111 associa-se uma da IXba. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106, Pi24-107 
e Pi24-108 associa-se uma da IXaa. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-107 e Pi24-
108 associam-se uma da IXb e uma da XIa. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105 e Pi24-108 
associa-se uma da XIc. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-103, Pi24-104 e Pi24-108 associam-se três da XIa. A 
Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-104, Pi24-105 e Pi24-108 associa-se uma da IIb. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, 
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Pi24-104 e Pi24-108 associa-se uma da IXa. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-104, Pi24-108 e Pi24-111 associa-se 
uma da IIb. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-101, Pi24-104 e Pi24-111 associam-se uma da IXb e uma da XIa. A Pi24-99, 
Pi24-100, Pi24-102, Pi24-109 e Pi24-112 associam-se uma da IXa, uma da IXaa e três da XIa. A Pi24-99, Pi24-100, 
Pi24-102, Pi24-111 e Pi24-112 associa-se uma da XIa. A Pi24-99, Pi24-100, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106, 
Pi24-107 e Pi24-108 associa-se uma da XIb. A Pi24-99, Pi24-101 e Pi24-102 associa-se uma da XIb. A Pi24-99, Pi24-
101, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-108 e Pi24-111 associa-se uma da XIb. A Pi24-99, Pi24-101, Pi24-103, 
Pi24-104 e Pi24-108 associam-se uma da IIb, uma da IXba e uma da XIb. A Pi24-99, Pi24-101, Pi24-104, Pi24-105, 
Pi24-108 e Pi24-113 associam-se uma da IXaa e uma da XIa. A Pi24-99, Pi24-101, Pi24-104 e Pi24-108 associam-se 
três da XIa. A Pi24-99, Pi24-101, Pi24-104, Pi24-108, Pi24-111, Pi24-113 e Pi24-114 associam-se uma da IXb e duas 
da XIa. A Pi24-99, Pi24-101, Pi24-104, Pi24-108, Pi24-111 e Pi24-114 associa-se uma da XIIIb. A Pi24-99, Pi24-101 
e Pi24-108 associa-se uma da XIb. A Pi24-99, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106, Pi24-108 e Pi24-
110 associa-se uma da IXbb. A Pi24-99, Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104 e Pi24-108 associa-se uma da XIa. A Pi24-99, 
Pi24-102, Pi24-111 e Pi24-112 associa-se uma da IXaa. A Pi24-99, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106, Pi24-107 
e Pi24-108 associa-se uma da XIb. A Pi24-99, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-108 e Pi24-113 associa-se uma da 
XIa. A Pi24-99, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105 e Pi24-107 associa-se uma da XIc. A Pi24-99, Pi24-104 e Pi24-108 
associam-se uma da IXb e uma da XIb. A Pi24-100, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-106 e Pi24-108 associa-se uma da XIb. 
A Pi24-100, Pi24-103, Pi24-105 e Pi24-106 associa-se uma da XIc. A Pi24-100, Pi24-103, Pi24-106 e Pi24-108 
associa-se uma da XIa. A Pi24-101, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-108 e Pi24-113 associa-se uma da XIc. A Pi24-101, 
Pi24-104 e Pi24-108 associam-se três da IXaa e uma da XIIIb. A Pi24-101, Pi24-104, Pi24-108 e Pi24-111 associam-
se uma da XIa e uma da XIIIb. A Pi24-101, Pi24-104, Pi24-108 e Pi24-112 associa-se uma da XIa. A Pi24-101, Pi24-
104, Pi24-108, Pi24-113 e Pi24-114 associa-se uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-101 e Pi24-108 associa-se uma da 
IXaa. Por cima de Pi24-102 observa-se uma da XIb. A Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106, Pi24-107 e 
Pi24-108 associa-se uma da XIb. A Pi24-102, Pi24-103, Pi24-104 e Pi24-108 associa-se uma da XIa. A Pi24-102, 
Pi24-109 e Pi24-110 associam-se uma da XIa e uma da XId. A Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106, Pi24-107 e 
Pi24-108 associam-se três da XIa. A Pi24-103, Pi24-104, Pi24-105, Pi24-106 e Pi24-108 associa-se uma da IXaa. A 
Pi24-103, Pi24-104 e Pi24-106 associa-se uma da VIIa. A Pi24-103, Pi24-105 e Pi24-106 associa-se uma da XIa. A 
Pi24-103, Pi24-105, Pi24-106 e Pi24-108 associam-se duas da IXaa. A Pi24-103, Pi24-105 e Pi24-108 associam-se 
uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-103, Pi24-106 e Pi24-108 associam-se duas da XIb e uma da XIc. A Pi24-104 e 
Pi24-108 associam-se duas da XIa. Entre aqueles dois motivos observa-se uma da IXaa e uma da XIc. A Pi24-104, 
Pi24-108, Pi24-112 e Pi24-113 associa-se uma da IXa. A Pi24-104, Pi24-108, Pi24-113 e Pi24-114 associam-se duas 
da XIa. A Pi24-104, Pi24-113 e Pi24-114 associam-se uma da IXb, duas da XIa e uma da XIb. A Pi24-105 associam-se 
duas da XIa. A Pi24-108 associam-se uma da IXaa, duas da XIa e uma da XIb. Abaixo de Pi24-108 encontra-se uma da 
XIa. A Pi24-108, Pi24-113 e Pi24-114 associa-se uma da XIa. A Pi24-109 e Pi24-110 associa-se uma da XIa. A Pi24-
113 associam-se duas da IXaa e uma da XIIIb. A Pi24-113 e Pi24-114 associam-se uma da IXa, uma da IXaa, cinco da 
XIa, uma da XIb e uma da XIc. A Pi24-113, Pi24-114 e Pi24-116 associam-se uma da IXaa, duas da XIa e uma da XIb. 
A Pi24-114 associa-se uma da IXaa, três da XIa e uma da XIb. A Pi24-114 e Pi24-115 associam-se uma da IIIc e duas 
da XIa. A Pi24-114 e Pi24-116 associa-se uma da IXbb. A Pi24-116 associam-se duas da XIb. 
 No sector central apenas se identificou um motivo figurativo. Trata-se de um cavalo definido por contorno 
múltiplo e com o interior estriado, orientado para a direita (Pi24-118); da cabeça só se observa o bordo ventral, com 
ganacha convexa e queixo algo reto; a crineira, levantada relativamente ao local onde se situaria a linha fronto-nasal é 
subtilmente delimitada interiormente; a cérvico-dorsal apresenta forma em S; a nádega é pouco evidente; as patas 
traseiras são pouco definidas, sendo evidente na da direita a diferenciação entre a coxa e a perna; dispõem-se segundo 
uma perspetiva biangular oblíqua e não são terminadas por cascos; a linha ventral é convexa; a pata dianteira e a linha 
do peito/ bordo traqueal encontram-se separadas; da primeira observa-se o bordo cranial; o bordo traqueal é côncavo e o 
peito convexo. 
 As restantes unidades do sector são não figurativas; diretamente ao equídeo associam-se uma da chave VIIa, 
duas da IXaa, uma da IXb, duas da X, seis da XIa, três da XIb e duas da XIc. À sua esquerda identifica-se uma da IXa, 
uma da IXaa, uma da IXba, uma da X, duas da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. Acima do animal observa-se uma da 
IIb, uma da VIIa, uma da IXaa, uma da X, uma da XIa, duas da XIb e uma da XIc. Para a direita do animal foram ainda 
gravadas as seguintes unidades gráficas não figurativas: uma da IXa, duas da IXaa, uma da IXab, uma da X, nove da 
XIa, seis da XIb, duas da XIc, duas da XId e três da XIIIb. 
 No sector direito observa-se três quadrúpedes incompletos que se associam por sobreposição. Um destes 
corresponde a um cavalo definido por contorno múltiplo, orientado para a direita (Pi24-119); dele observa-se a crineira 
convexa, o dorso algo côncavo, o bordo traqueal reto, o peito reto, a linha ventral reta e a pata dianteira reduzida ao seu 
bordo cranial reto. 
 Outra das figuras corresponde à zona inferior de um quadrúpede definido por contorno múltiplo e simples, 
orientado para a esquerda (Pi24-120); atrás observa-se dois elementos curvos que poderão corresponder à cauda e pata 
traseira do animal; nesta é evidente a distinção entre a coxa e perna (continuação do elemento atrás referido); a linha 
ventral é convexa; da pata dianteira observa-se o bordo caudal algo convexo. 
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 O terceiro quadrúpede corresponde a uma possível cerva estriada orientada para a direita (Pi24-121); a cabeça 
é subtriangular, as orelhas – foliformes – dispõem-se segundo uma perspetiva biangular reta; o bordo traqueal é reto; as 
duas patas traseiras dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua; a linha ventral é reta; do animal observa-se 
ainda o bordo cervical, de forma convexa. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas; a Pi24-119 associa-se uma da chave 
XIa. A Pi24-119 e Pi24-120 associa-se uma da IXaa. A Pi24-119, Pi24-120 e Pi24-121 associam-se uma da IIb, uma 
da XIa e uma da XIb. A Pi24-119 e Pi24-121 associam-se três da IXaa, uma da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. 
Finalmente, a Pi24-120 associam-se uma da X e uma da XIa. 
 

Painel 28 (Fig. 88): Localiza-se imediatamente abaixo do anterior; corresponde a um painel de configuração 
irregular e superfície lisa; descriminaram-se dois sectores historiados, ambos exclusivamente com incisões: o superior 
direito, muito fraturado no topo, e o inferior esquerdo. Começaremos a descrição pelo primeiro. 
 Na zona superior do sector encontra-se uma série de animais interrompidos pela fracturação da rocha; no canto 
superior esquerdo identifica-se os restos de um quadrúpede definido por contorno múltiplo orientado para a direita 
(Pi24-122); as duas patas traseiras são definidas por bordos curvos divergentes e dispostas em perfil uniangular; o 
ventre é convexo. 
 No interior da pata anterior identifica-se uma outra de menores dimensões mas de caraterísticas semelhantes 
(Pi24-123) que parece reaproveitar o ventre referido atrás. 
 Sobrepondo as duas unidades anteriores encontra-se a metade ventral de um quadrúpede (possível auroque) 
definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda (Pi24-124); o peito é convexo; a pata dianteira é definida por 
dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral é convexa; a pata traseira é definida por um bordo cranial modelado 
(onde se identifica a coxa e canela) e um caudal reto; a nádega é convexa; a cauda encontra-se enrolada sobre o flanco 
do animal. 
 Sobreposta pela pata de Pi24-122 encontra-se a cabeça de um veado definida por contorno simples e múltiplo, 
orientada para a esquerda (Pi24-125); apresenta linha fronto-nasal e focinho convexos, e bordo ventral reto; no interior 
observa-se o olho oval e a narina suboval; da haste observa-se o tronco e o estoque; do animal observa-se ainda uma 
orelha linear e um dorso reto. 
 Mais abaixo encontra-se um auroque definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda e ligeiramente 
inclinado para baixo (Pi24-126); tal como em outras situações desta estação, neste animal observa-se a existência de 
dois designs; o primeiro apresenta cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal reta, ganacha convexa e queixo reto; a 
nuca é convexa e os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular oblíquo; da cérvico-dorsal só se observa o sector 
até à cernelha, sendo convexa; o bordo traqueal é côncavo, a pata dianteira é definida por dois bordos retos com 
tendência a convergirem na extremidade distal e o sector cranial da cilheira é reta. O segundo design apresenta uma 
cabeça mais possante, com linha fronto-nasal e focinho retos e bordo ventral convexo; os cornos são também curvos e 
dispostos em perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal é convexa, assim como a linha ventral; a pata dianteira é 
definida por dois bordos retos; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 Sobrepondo-se à figura anterior observa-se a representação parcial de um auroque definido por contorno 
simples, orientado para a esquerda (Pi24-127); apresenta cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal e bordo ventral 
retos e focinho convexo; no interior observa-se um olho oval; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo 
o esquerdo em forma de S e o direito curvo; a nuca é convexa; a cérvico-dorsal é reta e o bordo traqueal sinuoso. 
 Para a direita observa-se um auroque definido por contorno múltiplo, orientado para a direita (Pi24-128); 
apresenta cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal subcôncava, focinho reto e bordo ventral com ganacha convexa e 
queixo reto; no interior observa-se a delimitação interna do focinho; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, 
sendo o direito em forma de S e o esquerdo curvo; são ambos unidos por uma nuca subconvexa; a cérvico-dorsal 
apresenta cernelha proeminente, dorso côncavo e garupa angulosa; a cauda é constituída por vários traços com 
tendência a divergirem na extremidade distal; a raiz é foliforme; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois 
bordos curvos convergentes, sendo evidente a coxa modelada e a canela linear; a linha ventral apresenta ventre convexo 
e cilheira reta; as patas dianteiras, embora excessivamente delgadas, são bastante modeladas, nelas se percebendo os 
antebraços e as canelas; dispõem-se em perfil uniangular; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 
 Quase se confundindo com a figura anterior encontra-se outro auroque, também definido por contorno múltiplo 
e orientado para a direita (Pi24-129): apresenta cabeça campanulada com linha fronto-nasal algo côncava e focinho e 
bordo ventral retos; no interior observa-se a delimitação interna do focinho; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical 
côncavo, cernelha proeminente, dorso alongado e reto e garupa angulosa; a raiz da cauda é foliforme e a cauda 
propriamente dita é definida por vários traços com tendência a divergirem; não se identifica a nádega; as patas traseiras 
são semelhantes às de Pi24-47, embora neste caso não se identifique o bordo caudal da pata esquerda; a linha ventral é 
convexa; as patas dianteiras são definidas por dois bordos sub-retilíneos, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o 
peito é convexo e o bordo traqueal reto.
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Fig. 88: Painel 28 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Marcelo Silvestre e do autor). 
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 Mais abaixo localiza-se um veado definido por contorno múltiplo, orientado para a direita e ligeiramente 
inclinado para baixo (Pi24-130); apresenta uma cabeça troncocónica; a linha fronto-nasal é modelada, com fronte 
convexa e chanfro reto; no focinho são perceptíveis os lábios convexos; o bordo ventral é reto; no interior da cabeça 
observa-se a boca e o olho elíptico; das hastes aprecia-se os dois estoques e um dos contraestoques; a orelha é linear; a 
cérvico-dorsal apresenta bordo cervical côncavo, dorso reto e garupa convexa; a nádega é também convexa; da pata 
traseira observa-se o bordo cranial modelado; o bordo traqueal é reto. 
 Ocupando grosso modo o interior dos últimos três animais referidos encontra-se a metade ventral de um 
quadrúpede definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda (Pi24-131); o peito é convexo, a pata dianteira é 
definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; da pata 
traseira só se observa o bordo cranial curvo. 
 Abaixo observa-se uma sucessão de quatro animais orientados para a direita, ligeiramente inclinados para 
baixo. O de cima corresponde a uma cerva definida por contorno simples (Pi24-132); apresenta cabeça sub-retangular 
com linha fronto-nasal algo modelada e focinho reto; o bordo ventral apresenta ganacha convexa e queixo reto; as 
orelhas são lineares, atiradas para trás e dispostas segundo um perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal apresenta bordo 
cervical côncavo e dorso e garupa convexas; a cauda é subtriangular; a nádega é convexa; a pata traseira é estriada no 
interior, apresentando configuração algo modelada, com coxa, jarrete e canela; a linha ventral é subconvexa; as patas 
dianteiras dispõem-se em perfil uniangular, sendo a direita algo modelada e a esquerda de configuração triangular; o 
peito é convexo e o bordo traqueal algo reto; no animal observa-se ainda a demarcação interna da barriga. 
 Imediatamente abaixo observa-se a representação parcial de um possível equídeo, definido por contorno 
simples (Pi24-133); a cabeça é sub-retangular; a linha fronto-nasal apresenta fronte convexa e chanfro reto; o focinho é 
reto e o bordo ventral convexo; no interior observa-se a narina e o olho ovais e a boca linear; a orelha é foliforme e 
atirada para a frente; o bordo cervical é reto, assim como o ventral; a pata dianteira é definida por dois bordos sub-
retilíneos, subparalelos entre si; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; da pata traseira observa-se o 
bordo cranial curvo. 
 Abaixo da cabeça anterior observa-se a de um auroque definido por contorno simples (Pi24-134); apresenta 
cabeça troncocónica com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos (pese embora se observe uma excrescência do 
traço na zona da ganacha); no interior da cabeça observa-se um olho circular e a delimitação interna do focinho; os 
cornos apresentam forma em S, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o pescoço é exageradamente longo; o bordo 
dorsal prolonga-se até à garupa de Pi24-137 que em seguida descreveremos; o bordo ventral é reto até à zona do peito 
convexo; este liga-se ao membro anterior direito de Pi24-128. 
 Recuperando ganacha, bordo traqueal, peito e bordo cranial da pata dianteira de Pi24-132 observa-se um 
quadrúpede definido por contorno simples (Pi24-135); a cabeça é oblonga, com linha fronto-nasal, focinho e ganacha 
convexas; deste animal observa-se ainda a cérvico-dorsal reta até à zona da garupa onde se torna convexa. 

Para a direita, e sobrepondo-se parcialmente ao animal anteriormente descrito, observa-se a cabeça maciça de 
um quadrúpede definido por contorno simples, orientada para a direita (Pi24-136); apresenta cabeça sub-retangular com 
linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos; a pata surge imediatamente da zona da goela, sendo definida por dois 
bordos retos; as orelhas (ou cornos) são curtos e lineares, dispondo-se em perfil biangular reto; a cérvico-dorsal 
apresenta garrote proeminente e dorso reto. 

A cabeça anterior está inserida no interior de uma outra, desta feita de auroque, definido por contorno simples 
e múltiplo (corno direito, cérvico-dorsal e nádega), orientado para a direita (Pi24-137); a cabeça é possante, com linha 
fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o esquerdo em 
forma de S e o remanescente curvo; a cérvico-dorsal é excessivamente longa, com cernelha proeminente, dorso côncavo 
e garupa convexa; convexa é também a nádega; a cauda é longa e encurvada, sendo definida perimetralmente na sua 
metade proximal; a nádega é convexa e o bordo caudal da pata traseira côncavo; tal como na figura anterior, a pata 
dianteira surge da zona da goela, sendo definida por dois bordos retos. 

No canto superior esquerdo observa-se ainda o bordo caudal de uma pata dianteira e um ventre convexo de um 
quadrúpede definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda (Pi24-138). 

As restantes incisões do sector configuram unidades gráficas não figurativas. A Pi24-122 associa-se uma da 
chave XIa. A Pi24-122 e Pi24-123 associa-se uma da XIb. A Pi24-122, Pi24-123, Pi24-124, Pi24-125 e Pi24-138 
associam-se duas da VIIa, uma da IXaa, uma da IXb, uma da IXba, uma da IXbb, duas da XIa e uma da XIb. A Pi24-
122, Pi24-123, Pi24-124, Pi24-126, Pi24-127 e Pi24-138 associa-se uma da XIa. A Pi24-122, Pi24-123, Pi24-124, 
Pi24-126 e Pi24-138 associa-se uma da XIIIb. A Pi24-122, Pi24-123, Pi24-124 e Pi24-138 associa-se uma da VIIa e 
uma da XIa. A Pi24-122, Pi24-123, Pi24-125 e Pi24-138 associam-se uma da VIIa, uma da IXb e três da XIa. A Pi24-
122, Pi24-126 e Pi24-127 associam-se uma da IIb e uma da VIIa. A Pi24-122, Pi24-123 e Pi24-127 associa-se uma da 
XIa. A Pi24-122, Pi24-124 e Pi24-126 associam-se duas da XIa. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126, Pi24-126 e Pi24-
128 associam-se uma da XIb e uma da XIIIb. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126, Pi24-127, Pi24-128, Pi24-129, Pi24-
130 e Pi24-137 associam-se uma da VIII e uma da XIIIb. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126, Pi24-127, Pi24-128 e Pi24-
138 associam-se uma da IXaa e uma da XIa. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126, Pi24-128 e Pi24-129 associam-se uma 
da XIb e uma da XIc. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126, Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-134 e Pi24-137 
associam-se uma da chave VIIa. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126, Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131 e Pi24-137 
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associam-se uma da IXb, uma da IXbb, uma da IXc e uma da XIIIb. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126, Pi24-128 e Pi24-
137 associam-se uma da VIII, uma da IXaa, uma da IXab e uma da XId. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126 e Pi24-137 
associam-se uma da IIb, duas da XIa e uma da XIIIb. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-126 e Pi24-138 associam-se uma da 
VIIa, uma da X e uma da XIb. A Pi24-122, Pi24-124, Pi24-128 e Pi24-137 associa-se uma da IXaa, A Pi24-122, Pi24-
124 e Pi24-137 associa-se uma da IXba. A Pi24-122, Pi24-124 e Pi24-138 associam-se uma da IXaa e uma da XIa. A 
Pi24-122, Pi24-125 e Pi24-138 associa-se uma da XIa. À esquerda de Pi24-122 descobre-se duas igualmente da XIa. A 
Pi24-124 associam-se quatro da VIIa, uma da IXaa, duas da IXba, cinco da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A Pi24-124 
e Pi24-126 associam-se uma da IXbb, uma da XIa e duas da XIb. A Pi24-124, Pi24-126 e Pi24-127 associa-se uma da 
XIa. A Pi24-124, Pi24-126, Pi24-127 e Pi24-128 associa-se uma da XIIIb. A Pi24-124, Pi24-126, Pi24-127, Pi24-128, 
Pi24-129, Pi24-130 e Pi24-137 associa-se uma da XIIIb. A Pi24-124, Pi24-126, Pi24-128, Pi24-129 e Pi24-137 
associam-se uma da VIIa, uma da IXa e uma da XIa. A Pi24-124, Pi24-126, Pi24-128 e Pi24-137 associam-se duas da 
VIIa e uma da XIa. A Pi24-124, Pi24-126 e Pi24-137 associa-se uma da IXaa. A Pi24-124 e Pi24-128 associam-se uma 
da IXbb e quatro da XIa. A Pi24-124, Pi24-128 e Pi24-129 associam-se uma da VIIa, uma da IXbb e uma da XIa. A 
Pi24-124, Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132, Pi24-133, Pi24-136 e Pi24-137 associa-se uma da XIb. 
A Pi24-124, Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132, Pi24-133 e Pi24-137 associam-se uma da IXa e uma 
da XIa. A Pi24-124, Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131 e Pi24-137 associam-se uma da VIIa e uma da XIc. A 
Pi24-124, Pi24-128, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132, Pi24-136 e Pi24-137 associa-se uma da XIa. A Pi24-124, Pi24-
128, Pi24-129, Pi24-132, Pi24-136 e Pi24-137 associam-se uma da VIIa e uma da XIa. A Pi24-124 e Pi24-129 associa-
se uma da XIa. A Pi24-124, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132, Pi24-133, Pi24-134, Pi24-136 e Pi24-137 
associam-se uma da VIIa e uma da XIa. A Pi24-124, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132, Pi24-133, Pi24-35, 
Pi24-36 e Pi24-137 associa-se uma da XIb. A Pi24-124, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132, Pi24-135, Pi24-136 
e Pi24-137 associa-se uma da IXbb. A Pi24-124, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132 e Pi24-133 associa-se uma da XIa. A 
Pi24-124, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132, Pi24-133, Pi24-134, Pi24-135, Pi24-136 e Pi24-137 associam-se uma da 
IXb, uma da X e uma da XIc. A Pi24-124, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-132, Pi24-135, Pi24-136 e Pi24-137 associam-se 
uma da IIb e uma da XIa. A Pi24-124 e Pi24-138 associa-se uma da XIa. à direita de Pi24-124 descobre-se duas da 
VIIa, uma da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, duas da IXb, duas da IXba, sete da XIa, quatro da XIb e duas da XIc. 
Acima de Pi24-124 observa-se uma da IIb, uma da VIIa, cinco da XIa e três da XIb. A Pi24-126 associam-se uma da 
IXbb, quatro da XIa e uma da XIb. A Pi24-126 e Pi24-127 associa-se uma da IXaa. A Pi24-126 e Pi24-128 associa-se 
uma da XIa. A Pi24-126, Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130 e Pi24-137 associam-se uma da Vc, uma da VIIa, uma da IXa, 
uma da IXaa, uma da IXb, uma da IXbb, cinco da XIa e duas da XIb. A Pi24-126, Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-
131 e Pi24-137 associam-se uma da VIIa, uma da IXbb e duas da XIIIb. A Pi24-126, Pi24-128 e Pi24-137 associam-se 
duas da XIa. A Pi24-126, Pi24-130 e Pi24-137 associa-se uma da XIa. A Pi24-126 e Pi24-137 associam-se uma da 
IXaa, uma da XIa e uma da XIIIb. Abaixo de Pi24-126 observa-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da IXab, duas da 
XIa e três da XIb. A Pi24-128 e Pi24-129 associa-se uma da XIb. A Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-
133, Pi24-134 e Pi24-137 associa-se uma da XIa. A Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-133 e Pi24-137 
associa-se uma da XIa. A Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-134 e Pi24-137 associam-se uma da IXbb e 
duas da XIb. A Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131 e Pi24-137 associa-se uma da XIIIb. A Pi24-128, Pi24-129, 
Pi24-130, Pi24-134 e Pi24-137 associa-se uma da XIc. A Pi24-128, Pi24-129, Pi24-131 e Pi24-137 associam-se uma 
da X e duas da XIa. A Pi24-128, Pi24-129, Pi24-130 e Pi24-137 associa-se uma da XIb. A Pi24-128, Pi24-130 e Pi24-
134 associa-se uma da XIIIb. A Pi24-129 associa-se uma da XIa. A Pi24-129, Pi24-130, Pi24-131, Pi24-134 e Pi24-
137 associa-se uma da XIb. A Pi24-129, Pi24-130, Pi24-133, Pi24-134 e Pi24-137 associa-se uma da IXaa. Abaixo de 
Pi24-129 observa-se uma da IXa e uma da XIa. A Pi24-130 associa-se uma da XIIIb. A Pi24-130, Pi24-131, Pi24-135, 
Pi24-136 e Pi24-137 associam-se uma da VIIa, uma da X, uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-131, Pi24-132, Pi24-34, 
Pi24-135, Pi24-136 e Pi24-137 associa-se uma da IXaa. A Pi24-131, Pi24-136 e Pi24-137 associa-se uma da XIa. A 
Pi24-132, Pi24-133, Pi24-134, Pi24-135, Pi24-136 e Pi24-137 associam-se uma da XIc e uma da XIIIb. A Pi24-132, 
Pi24-34, Pi24-135, Pi24-136 e Pi24-137 associam-se duas da XIa. A Pi24-132, Pi24-135, Pi24-136 e Pi24-137 
associam-se uma da IIa e uma da XIa. A Pi24-134 associa-se uma da XIa. Abaixo observa-se outra da XIa. A Pi24-135, 
Pi24-136 e Pi24-137 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Pi24-136 e Pi24-137 associa-se uma da VIIa. A Pi24-
137 associam-se uma da IXaa, uma da IXbb e uma da XIa. 

No sector inferior esquerdo destaca-se a figura de um auroque, definido por contorno múltiplo, orientado para 
a esquerda (Pi24-139); a cabeça é de forma campanulada, com linha fronto-nasal e focinho e queixo retos, e ganacha 
convexa; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular (a fratura do suporte não permite perceber se oblíqua, se 
reta), sendo unidos pela marrafa convexa; a orelha é foliforme; a cérvico-dorsal apresenta cernelha convexa, dorso reto 
e garupa convexa; a raiz da cauda é foliforme; a cauda é linear e atirada sobre o flanco; a nádega é convexa; da pata 
traseira observa-se apenas o bordo cranial curvo; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata 
dianteira é definida por dois bordos retos; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

Inserindo-se no interior do animal anterior, mas orientado em sentido inverso, encontra-se um veado definido 
por contorno múltiplo (Pi24-140); a cabeça é subtriangular, com linha fronto-nasal algo modelada, focinho convexo e 
bordo ventral subcôncavo; no interior da cabeça observa-se a boca; a haste está atirada para trás, observando-se o 
estoque, o contraestoque, a ponta intermédia e três outras na coroa; a orelha é triangular e atirada para trás; a cérvico-
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dorsal apresenta bordo cervical côncavo, dorso reto e garupa convexa; a cauda é foliforme; a nádega é convexa; a pata 
traseira é modelada, reconhecendo-se coxa, jarrete e canela; a linha ventral é convexa; da pata dianteira só se observa o 
bordo cranial reto, podendo o caudal corresponder ao cranial da traseira de Pi24-139; o peito é convexo e o bordo 
traqueal algo sinuoso (de forma a conformar-se à pré-existência de Pi24-142?); um traço à esquerda do bordo cranial 
referido parece configurar o bordo cranial de uma segunda pata, encontrando-se, neste caso, ambas em perfil 
uniangular. 

Na zona anterior de Pi24-139 (e, consequentemente, na posterior de Pi24-140) observa-se a representação 
parcial de possível camurça definida por contorno simples, orientado para a esquerda (Pi24-141); apresenta cabeça 
oblonga; a linha fronto-nasal apresenta fronte convexa e chanfro reto; o focinho e a ganacha são convexos e o queixo 
reto; o corno é longo e profundamente encurvado na extremidade distal; a cérvico-dorsal é ligeiramente côncava, o 
bordo traqueal é reto e o longo peito convexo, vindo a ligar-se ao ventre de Pi24-140. 

À direita de Pi24-140 descobre-se um possível vitelo definido por contorno simples e múltiplo (linha fronto-
nasal e cérvico-dorsal) orientado para a esquerda (Pi24-142); a cabeça é oblonga, com linha fronto-nasal, focinho e 
bordo ventral convexos; as orelhas são lineares, atiradas para trás e dispostas em perfil biangular oblíquo; a cérvico-
dorsal apresenta cernelha proeminente, dorso côncavo e garupa convexa; da continuidade desta última surge a cauda 
caída sobre a nádega convexa; a pata traseira é definida por dois bordos paralelos entre si, sendo o caudal reto e o 
cranial algo modelado, observando-se a coxa, o joelho e a canela; a linha ventral apresenta ventre subtriangular e 
cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordo algo modelados e paralelos entre si, observando-se antebraço, 
joelho e canela; o peito é reto e o bordo traqueal convexo. 
 Abaixo dos animais descobre uma figura de caraterísticas antropomórficas, definida por contorno simples e 
vista de frente (Pi24-143); a cabeça é oval; à sua direita parece definir-se um membro superior fletido; à sua esquerda 
observa-se um ombro sinuoso e o bordo de um membro superior esticado. 

As restantes incisões do sector configuram unidades gráficas não figurativas. A Pi24-139 associam-se quatro 
da chave XIa e três da XIb. A Pi24-139 e Pi24-140 associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, oito da XIa, cinco da XIb, 
duas da XIc e duas da XIIIb. A Pi24-139, Pi24-140 e Pi24-141 associam-se uma da VIIa, três da IXaa, uma da IXb, 
uma da IXba, quatro da XIa, uma da XIb, duas da XIc, duas da XId e uma da XIIIb. A Pi24-139, Pi24-140, Pi24-141 e 
Pi24-143 associa-se uma da XIc. A Pi24-139, Pi24-140 e Pi24-143 associa-se uma da chave IXba. A Pi24-139, Pi24-
140 e Pi24-142 associa-se uma da VIIa. A Pi24-139, Pi24-140 e Pi24-143 associa-se uma da XIb. A Pi24-139 e Pi24-
141 associam-se uma da IIa, uma da VIIa, duas da XIa e duas da XIb. Entre Pi24-139 e a haste de Pi24-140 observa-se 
três da XIa. À esquerda de Pi24-139 identifica-se três da VIIa, uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, 
uma da IXba, uma da IXbb, uma da X, vinte da XIa, cinco da XIb, uma da XIc e uma da XId. A Pi24-140 associam-se 
uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXbb, sete da XIa e uma da XIc. A Pi24-140 e Pi24-141 associa-se 
uma da XIa. A Pi24-140 e Pi24-142 associam-se duas da VIIa, uma da IXab, uma da X e uma da XIc. Entre Pi24-140 e 
Pi24-143 descobre-se uma da IXaa, duas da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. A Pi24-141 associam-se uma da IXa e 
três da XIa. A Pi24-142 associam-se uma da VIII, uma da IXa, duas da IXaa, uma da IXbb, uma da X, seis da XIa, uma 
da XIb, quatro da XIc e duas da XIIIb. Para cima de Pi24-142 observa-se uma da IIb, três da XIa, duas da XIb e uma da 
XIc. Para a direita de Pi24-142 identifica-se duas da IXaa, cinco da XIa, três da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. Para 
baixo daquele vitelo observa-se ainda cinco da XIa. A Pi24-143 associam-se uma da IXab, oito da XIa, duas da XIb e 
uma da XIIIb. À direita do antropomorfo observa-se três da XIa e duas da XIIIb, e à sua esquerda uma da VIIa, três da 
XIa, uma da XId e uma da XIIIb. 
 

Painel 29 (Fig. 89): Situa-se no topo da rocha, entre o painel 7 e o 11; corresponde a um painel de configuração 
sub-retangular, com a superfície irregular (em particular no sector esquerdo) e lisa. Todas as gravuras identificadas 
correspondem a incisões. 
 Dada a localização do painel num sector da rocha onde se observa vários auroques com a cabeça em visão 
frontal, pensamos que alguns dos traços aqui presentes corresponderão a vestígios de uma unidade gráfica deste tema, 
hoje muito mutilada devido à fracturação do suporte; a figura (Pi24-144) encontra-se orientada para a direita, sendo 
definida por contorno múltiplo; dele observa-se o bordo traqueal reto; o dorso côncavo e a linha ventral com ventre 
convexo e cilheira reta; os quartos traseiros nunca foram gravados, “saindo” a figura da zona irregular do painel. 
 À figura associam-se uma unidade gráfica da chave VIII, uma da IXaa e três da XIa. 
 

Painel 30 (Fig. 90): Localiza-se abaixo do sector direito do painel 28; apresenta forma poligonal e superfície 
lisa. Todas as gravuras, exclusivamente incisas, encontram-se no sector esquerdo do painel. Identificaram-se aí três 
animais, de configuração muito esquemática. Um destes corresponde à zona anterior de um auroque orientado para a 
esquerda (Pi24-145); apresenta linha fronto-nasal sinuosa, focinho apontado e bordo ventral reto; apenas um corno, 
muito esquemático está atirado para a frente; a nuca é arredondada; na cérvico-dorsal deve destacar-se a cernelha muito 
angulosa; o bordo traqueal é côncavo; no interior do animal observa-se uma linha que vai da ponta do focinho e se 
prolonga pelo interior do tronco até ao nível onde o dorso deixa de ser representado. 

Um pouco para cima, à direita, observa-se a representação de possível equídeo orientado para a esquerda 
(Pi24-146); apresenta um corpo muito delgado com cérvico-dorsal reta e linha ventral convexa; as duas patas traseiras 
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são lineares, encontrando-se representadas segundo um perfil biangular reto; a pata dianteira corresponde a um traço 
que atravessa todo o corpo do animal até ao bordo cervical; este é reto e a possível crineira convexa; a cauda é curta e 
arredondada. 

A terceira representação zoomórfica localiza-se para a direita da anterior, junto ao limite superior do painel, 
correspondendo aos quartos traseiros de um quadrúpede orientado para a direita (Pi24-147); apresenta longa cauda 
constituída por vários traços paralelos entre si, nádega convexa e bordo caudal da pata traseira reto. 
 As restantes gravuras conformam unidades gráficas não figurativas. Abaixo de Pi24-145 encontram-se duas da 
chave XIa; a Pi24-145 e PI24-146 associa-se uma da IXb; entre Pi24-145 e Pi24-146 observa-se uma da XIb; a Pi24-
146 associa-se uma outra da chave XIb; acima de Pi24-146 observa-se duas da XIa; abaixo daquela foram gravadas 
uma da IXa, uma da IXb, uma da IXc, seis da XIa e três da XIb; finalmente, à direita daquela figura zoomórfica, 
observa-se ainda uma da XIa. 

 
Fig. 89: Painel 29 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida. 
 

Painel 31 (Fig. 91): Localiza-se à direita do anterior; corresponde a um painel de configuração subtrapezoidal, 
com a superfície regular e lisa. Todas as gravuras identificadas correspondem a unidades gráficas não figurativas 
incisas. Inventariaram-se as seguintes: duas unidades da chave IIIc, uma da IXa, uma da IXb, uma da IXbb, doze da 
XIa, cinco da XIb e duas da XIIIb. 
 

Painel 32 (Fig. 92): localiza-se à direita do sector direito do painel 27; correspondendo a um painel de 
configuração subtrapezoidal, com a superfície algo fraturada, mas lisa. Todas as gravuras existentes no painel 
correspondem a unidades não figurativas incisas. Identifica-se as seguintes: duas da chave IIb, duas da IXaa, duas da 
IXb, três da IXba, uma da IXbb, sete da XIa, duas da XIc e seis da XIIIb. 
 

Fragmento (Fig. 93): apareceu durante a sondagem realizada em frente da rocha (Luís, 2009); trata-se um 
fragmento de painel cuja superfície é regular e lisa, apresentando uma cor castanha. 

Dado o elevado estado de fragmentação do suporte, podemos estar a ser induzidos em erro na altura da 
individualização das unidades gráficas; a interpretação que nos parece mais convincente corresponde à seguinte: a 
unidade situada mais à direita pode ser identificada como uma pata traseira de um quadrúpede orientado para a direita 
(Pi24-148); está atirada para trás e é definida por incisão simples: dois traços sinuosos definem a canela e um traço 
curto liga as extremidades de ambos, dando assim origem a um casco de forma triangular. À esquerda desta figura 
encontra-se o que pode ser uma pata dianteira de um quadrúpede orientado para a direita (Pi24-149); é definida por 
incisão simples; a canela apresenta bordo cranial reto e caudal modelado, reconhecendo-se a passagem para a coxa; o 
casco é apontado em baixo e tem forma trapezoidal; uma forma subtriangular acima do casco poderá representar os 
machinhos (se se tratar de um cavalo), o subdedo (se se tratar de um auroque ou veado) ou a subunha (se se tratar de um 
capríneo).
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Fig. 90: Painel 30 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e Fernando Barbosa. 
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Fig. 91: Painel 31 da rocha 24 de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
do autor). 
 

As restantes unidades são, com toda a probabilidade, não figurativas. Identifica-se as seguintes: associadas a 
Pi24-148 encontra-se da chave XIa; a Pi24-149 associam-se duas da XIa; à esquerda dos motivos gravaram-se uma 
possível da chave IIb (a fragmentação da peça não nos permite grande segurança relativamente a isto), uma da IXaa, 
seis da XIa, duas da XIb e uma da XIIIb. 
 

Rocha 25 (Fig. 94): Foi dada a conhecer em 2012, tendo-se publicado o seu decalque na ocasião (Santos, 2012, 
58). Localiza-se a cerca de 9 m para noroeste da rocha anterior, a uma altitude de 136 m. Trata-se de um amplo painel 
vertical de configuração subtrapezoidal, orientado para sudeste; apresenta uma superfície castanho-alaranjada de textura 
lisa, com uma microtopografia bastante regular se bem que interrompida por algumas fraturas. Algumas destas fracturas 
delimitam o campo historiado Aqui localizam-se apenas unidades gráficas não figurativas conseguidas por incisão. 
 Estas unidades parecem associar-se em grupos. Assim, ao centro observam-se dois destes conjuntos. Um 
corresponde à associação de uma unidade gráfica da chave IXbb com uma da XId. Este conjunto junta-se a outro 
composto por duas da XId (dispostas perpendicularmente entre si) e uma da IXab. 
 Acima observa-se uma unidade gráfica da chave XIa e uma da X, ladeando uma associação de uma unidade da 
chave IXb com uma da XIa. 
 Na zona inferior do campo historiado observa-se duas da chave XIa e, quase a par, uma da XId com uma 
associação de uma da XId com uma da XIa. 
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Fig. 92: Painel 32 da rocha 24 da Ribeira de Piscos (decalque do autor, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e de 
Fernando Barbosa). 
 
 

 
Fig. 93: Fragmento da rocha 24 de Piscos, encontrado em escavação (decalque do autor). 
 
1.5: Fariseu 

Rocha 1 (Figs. 95 e 96): A rocha é referida na bibliografia desde 2000 (Aubry & Baptista, 2000; Aubry & 
García, 2000). O seu decalque integral só é, no entanto, publicado em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008a, 57). A 
nossa interpretação foi, contudo, modificando-se ao longo dos tempo, fruto quer do aprofundamento do estudo do 
próprio decalque, assim como da observação in situ e de fotografias de arquivo. Assim, as unidades presentes na matriz 
estratigráfica publicada em 2014 (Aubry, Santos & Luís, 2014, 263) não são as mesmas que se observam no decalque 
publicado originalmente. Deste modo, o desenho que agora damos a conhecer (Fig. 95) é o que serviu de base àquela 
matriz. Outras diferenças relativamente ao desenho publicado em 2008 prendem-se com o posicionamento do painel A 
relativamente aos restantes e com a implantação do fragmento exumado em escavação no levantamento geral. 

A rocha localiza-se atualmente sob a as águas retidas pela barragem do Pocinho, a cerca de 60 m para norte da 
ribeira que corta o monte epónimo, a cerca de 120 m de altitude. Revelada na sua totalidade pelas escavações 
arqueológicas aí realizadas, este espaço parietal foi fundamental para o desfecho (favorável) da polémica em torno da 
cronologia pleistocénica das gravuras mais antigas do Côa. 
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Fig. 94: Rocha 25 da Ribeira de Piscos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de João Félix e Manuel 
Almeida). 
 
 Trata-se de um afloramento cujas faces mais historiadas se encontram perpendiculares ao leito do rio, 
orientadas para és-sudeste. A que apresenta maior densidade de gravações (painéis B a H) encontra-se avançada em 
relação à remanescente (painel A) cerca de 2 m, localizando-se imediatamente abaixo desta. Uma terceira superfície 
historiada corresponde a uma face resultante da fratura da face principal, desenvolvendo-se transversalmente em relação 
a este. Esta superfície deve ser entendida, como se verá seguidamente, como prolongamento do painel G.  

O painel A apresenta forma irregular e é passível de uma subdivisão mais apertada com base nas fraturas que o 
atravessam; a superfície é lisa e de cor cinzenta, marcada aqui e ali por algumas oxidações; No sector superior direito – 
bastante fragmentado e de forma poligonal - observa-se parte da cabeça, bordo cervical e cernelha de um auroque 
picotado orientado para a esquerda (Fr01-85); apresenta os cornos em perspetiva biangular oblíqua, sendo o esquerdo 
em forma de S; ligeiramente apartado deste, reconhece-se a orelha disposta em ângulo agudo a partir do inicio do 
pescoço que suavemente passa a cernelha pouco antes da interrupção desta pela fratura do suporte; a linha fronto-nasal 
arranca a partir da base do corno direito e o pouco que dela resta é reto.
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Fig. 95: Rocha 1 do Fariseu (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João Félix e do autor; interpretação do autor). A vermelho sinaliza-
se reconstrução de Fr01-36, a partir dos vestígios do espaço parietal e do fragmento exumado em escavação.
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Fig. 96: Relação entre as estratigrafias parietal e sedimentar da rocha 1 do Fariseu (a partir de figura originalmente 
publicada em Aubry, Santos & Luís, 2014, 263). 
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No sector superior direito – também ele bastante fragmentado e de forma poligonal – observa-se restos de outro 
quadrúpede picotado orientado para a esquerda (Fr01-86); dele restam o bordo caudal da pata dianteira, encurvado na 
extremidade proximal, a linha ventral semielíptica e a pata traseira definida por dois bordos divergentes. 

As restantes figuras deste painel encontram-se no sector inferior direito – que aparenta não estar tão fragmentado e é 
de forma sub-rectangular – sob densa concentração de picotados posteriores que quase cobrem o painel; à esquerda observa-
se um equídeo orientado nessa direção (Fr01-87); é definido por um picotado descontínuo e encontra-se fraturado entre a 
crineira e o sector mesial da ponta do focinho; este é arredondado; o bordo ventral da cabeça é suavemente encurvado; o 
bordo traqueal é reto e o peito convexo; a pata dianteira define-se por bordos direitos, sendo aberta na extremidade distal; a 
passagem para o cilhadouro é em ângulo agudo; a linha ventral é semielíptica; o bordo cranial da pata traseira é bastante 
direito, sendo o caudal suavemente encurvado na zona de passagem para a nádega que é arredondada; a crineira é 
pronunciada; o dorso é direito e a garupa suave; a cauda é curta e mais espessa na zona da inserção.  

À direita desta figura encontra-se um macho de cabra-montês orientado para a direita (Fr01-88); é definido por 
picotado mais contínuo e seguro; a cabeça apresenta uma linha fronto-nasal suavemente côncava, o focinho é arredondado e 
o bordo ventral suavemente encurvado; a nuca é direita, surgindo a partir desta o corno esquerdo que se prolonga tenuemente 
em linha reta; o direito apresenta a usual terminação em S; o conjunto encontra-se representado segundo uma perspetiva 
biangular oblíqua; o olho, a boca e a pera correspondem aos únicos detalhes anatómicos discerníveis; o bordo cervical é reto 
e a cérvico-dorsal convexa; a cauda é definida pelos usuais três traços paralelos entre si; a nádega é arredondada; a pata 
traseira é definida por dois bordos curvos divergentes na extremidade proximal, não apresentando casco; o seu bordo cranial 
e a linha ventral, semielíptica, perfazem um ângulo quase reto; a pata dianteira apresenta uma clara distinção entre o 
antebraço triangular e a canela reta; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo. 

A face inferior é a mais historiada; apresenta uma forma irregular e a mesma cor cinzenta com algumas manchas de 
óxido que o anteriormente descrito; tal como no caso daquele, as fraturas e a microtopografia da rocha dividem-no em sete 
painéis que delimitam outras tantas composições. A intensidade das sobreposições – apenas ultrapassada pela da rocha 1 da 
Quinta da Barca – torna difícil a leitura de todos os traços presentes que se mesclam com as figurações identificadas; deste 
modo, e sob pena de cairmos em esterilidades que neste ponto não nos levariam à prossecução dos objectivos a que nos 
propomos, ater-nos-emos apenas às figurações claramente identificadas enquanto tal; procuraremos na medida do possível 
seguir a ordem pelas quais foram executadas. Uma vez que nem todas as figurações integram a mesma estrutura estratigráfica 
não podemos com a segurança desejável saber qual a figura ou sector da rocha que foi gravada/o primeiro. Podemos, no 
entanto afiançar que no momento em que o painel E já estava profusamente gravado (com pelo menos catorze motivos) e o C 
dispunha já de oito, ainda o G dispunha de poucas gravuras (no máximo com três), como se depreende da posição de Fr01-
28 na matriz (Fig. 96). Sabemos também que quando é gravado no painel E Fr01-42, já o F estava praticamente preenchido; 
após a gravação do motivo nomeado atrás só foram gravados um motivo no painel E e quatro no F. Por outro lado, Fr01-42 
cobre também Fr01-41 localizado no painel C; ora quando este é feito, já a série inicial do painel E estava concluída e só 
após este são gravados os restantes nove do C; o painel D encontra-se de forma lateral inserido na matriz estratigráfica, sendo 
que tudo o que podemos dizer é que o motivo mais antigo do painel foi feito antes de Fr01-48 que inaugura a última série do 
painel C. Já os painéis B e C, assim como outras cinco unidades gráficas encontram-se fora da matriz principal. 

Não podendo garantir nada quanto à unidade que foi gravada primeiro, podemos, pelo que foi referido atrás, 
perceber que é entre os painéis E e F que se encontram as primeiras grandes concentrações. Comecemos então pelo último 
destes dois. 

A série é inaugurada, muito provavelmente, por uma figura que se isolou já em gabinete; trata-se de um veado 
conseguido por incisão simples orientado para a direita (Fr01-05); o bordo traqueal é reto, apresentando o peito alguma 
convexidade; a cabeça é de tendência triangular e apontada para cima em posição de brama; apenas se observa uma haste 
com estoque e ponta intermédia; do bordo cervical pouco resta, devendo este prolongar-se por debaixo do de Fr01-04. 

Sobre a figura anterior foi picotado um equídeo orientado para a direita (Fr01-01); a cabeça falta-lhe por fratura do 
suporte; a cérvico-dorsal apresenta dorso côncavo e garupa convexa; a nádega é arredondada; a pata traseira é definida 
apenas pelo seu bordo caudal curvo, encontrando-se o cranial, muito provavelmente sob, o peito de Fr01-44; a cauda é 
comprida e ligeiramente encurvada, arrancando diretamente da garupa; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é 
definida por bordos retos, sendo aberta na extremidade distal; o peito é convexo e o arranque do bordo traqueal reto. 

Sobre esta figura foi gravado novo cavalo, também ele picotado e orientado à direita (Fr01-02); a cabeça encontra-
se fraturada na zona da fronto-nasal; a crineira é arredondada e não se distingue do bordo cervical; a cérvico-dorsal apresenta 
dorso côncavo e garupa arredondada, prolongando-se o sulco que a define pela cauda, que é atirada para trás e de curvatura 
evidente; a sua raiz é, aparentemente, de forma subtriangular; a nádega é arredondada; a pata traseira é definida por um bordo 
caudal reto e um cranial curvo; a linha ventral é convexa; o membro anterior é definido por dois bordos retos; o cranial só 
suavemente se distingue do peito que é subtilmente convexo; o bordo traqueal é reto; o bordo ventral da cabeça apresenta 
clara distinção entre a ganacha arredondada e o queixo reto; do focinho só se observa o arranque convexo. 

Sobre esta figura foi picotado um capríneo, de espécie e género indeterminados, orientado para a direita numa 
posição de ligeiramente inclinada para cima (Fr01-03); a cabeça não se encontra devido a fratura do suporte; a cérvico-dorsal 
apresenta dorso suave e garupa tenuemente convexa; a cauda é representada por dois traços atirados para trás e paralelos 
entre si; a nádega quase não se pronuncia, marcando ligeira concavidade a passagem para a pata traseira; o bordo cranial 
desta e a ligação ao ventre encontra-se sob uma série de sulcos pertencentes a figuras posteriores; a dianteira é definida por 
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um bordo caudal reto, reaproveitando como bordo cranial o da pata anterior de Fr01-01; o peito é convexo e o bordo traqueal 
é reto; destaque-se a ausência de cascos em ambos os membros; refira-se ainda que do ponto de vista técnico a zona dorsal 
foi alvo de abrasão.  

Sobre estas figuras foi picotada a parte dianteira de uma grande cerva orientada para a direita (Fr01-04); a cabeça 
encontra-se fraturada na zona do focinho que tudo indica ter sido pontiagudo; a linha fronto-nasal é reta, dela arrancando o 
primeiro de três traços curtos verticais que poderão corresponder às orelhas (neste caso representados “em área”), 
representadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo cervical é reto, arrancando este em ângulo obtuso de uma 
nuca que, também ela reta, surge da haste/orelha da esquerda; o bordo ventral da cabeça é reto, assim como o bordo traqueal; 
o peito é convexo; a pata dianteira – a que falta o casco – define-se por dois bordos retos; o ventre é semielíptico e curto por 
comparação com o resto da figuração; da pata traseira apenas resta o bordo cranial reto; refira-se ainda a ocorrência de 
abrasão na zona do bordo traqueal. 

Sobre esta cerva foram gravados os motivos Fr01-06 e Fr01-07. O primeiro corresponde ao que parece ser uma 
linha ventral semielíptica e o bordo caudal de uma pata dianteira de um animal orientado para a direita. O segundo 
corresponde ao que com todas as reservas poderá ser uma cabeça de cerva reduzida ao bordo cervical, um curto corno que 
com aquele perfaz um ângulo quase reto, uma linha fronto-nasal reta e focinho arredondado; a relação entre o pescoço e a 
linha fronto-nasal indicam-nos que o animal estaria com a cabeça projetada para a frente.  

O animal anterior sobrepõe também um veado orientado para a direita (Fr01-08). O seu contorno é definido 
mediante incisão simples e múltipla (zonas da cabeça, pescoço, peito, parte da garupa e do bordo cranial da pata dianteira); 
apresenta linha fronto-nasal bastante vincada e de perfil sinuoso, o focinho é pontiagudo e o bordo ventral da cabeça reto; o 
bordo cervical é longo, sendo bem evidente a passagem para a cérvico-dorsal cuja retidão é apenas interrompida por ligeira 
convexidade na zona do garrote; a garupa está evidenciada; a nádega é pouco pronunciada por oposição à passagem desta 
para a pata posterior; esta é definida por dois bordos curvos divergentes; a linha ventral é algo convexa; a pata dianteira 
define-se por dois bordos retos; o bordo traqueal é reto; as hastes apresentam-se em perfil biangular oblíquo; apenas está 
representado um estoque; da haste esquerda observa-se apenas a coroa enquanto da direita (atirada para trás) se percebe não 
só a coroa como ponta intermédia; no interior do corpo observa-se um traço que do bordo cervical se prolonga até ao flanco 
do animal, um outro que terminando no terço caudal do anterior arranca da zona do focinho, e um último que, arrancando do 
bordo traqueal, parece delimitar a barriga do animal. 

Fr01-07 é sobreposto por Fr01-09; este corresponde a vestígios de um capríneo picotado orientado para a esquerda; 
dele apenas se observa o arranque do bordo cervical, que com a cérvico-dorsal perfaz um ângulo reto; esta é convexa; a 
cauda é definida por dois traços paralelos ente si; a nádega é algo convexa e a passagem para a pata traseira subtil; esta é 
definida por dois bordos retos, paralelos entre si; um traço sob a zona do pescoço poderá corresponder ao bordo caudal da 
pata dianteira; parte da cérvico-dorsal encontra-se abradida. 

A unidade gráfica precedente sobrepõe também Fr01-10; trata-se da cabeça de um auroque orientada para a direita; 
apresenta linha fronto-nasal convexa, focinho reto e bordo ventral ligeiramente convexo; observa-se ainda o arranque do 
bordo traqueal, de tendência também convexa; apenas se observa um corno projetado para a frente; a nuca é direita; da 
cérvico-dorsal também só se observa o arranque onde ainda se parece identificar a cernelha; os sulcos definidores da cabeça e 
do dorso até à cernelha foram alvo de abrasão. 

Fr01-09 é sobreposto por Fr01-11. Este corresponde a um auroque macho picotado, orientado para a esquerda. 
Trata-se de um imponente animal que apresenta uma cabeça maciça onde se identifica um olho e a narina; a linha fronto-
nasal é reta, bem como o focinho que é parcialmente completado por fratura pré-existente; o bordo ventral da cabeça é reto e 
a goela côncava; uma barbela encontra-se sobre a zona do bordo traqueal/ peito; apenas se observa um corno representado 
sob a forma de um S deitado e em perfil absoluto; a orelha linear surge atrás daquele; esta perfaz com a cérvico-dorsal um 
ângulo agudo; a cernelha é pronunciada, sendo que parte dela e do dorso do animal se encontram sob a cérvico-dorsal do 
cavalo Fr01-44; uma quebra na zona da garupa, antes da passagem para a nádega pouco pronunciada, faz-nos pensar na 
hipótese de esta representar também a cauda que de outra forma estaria ausente; a pata traseira é definida por dois bordos 
curvos divergentes; na linha ventral observa-se a bainha convexa e a cilheira quase reta; da pata dianteira só foi gravado o 
bordo caudal reto. 

Fr01-11 é depois sobreposto por Fr01-12 e Fr01-13, unidades gráficas que completam a primeira série do sector; 
Fr01-12 corresponde a uma cérvico-dorsal suavemente côncava, onde se destaca uma garupa saliente; é picotada e 
pertenceria a um animal orientado para a direita. O segundo animal corresponde a outro auroque macho orientado para a 
esquerda; apresenta também uma cabeça maciça com focinho arredondado, completado parcialmente por fratura do suporte, 
tal como a linha fronto-nasal reta; um traço suavemente curvo define os bordos ventrais da cabeça e do pescoço; a barbela é 
convexa, encontrando-se bem destacada da pata dianteira apenas definida bordo cranial reto; na cabeça, o focinho apresenta 
delimitação interior, nele se encontrando a representação da boca e narina através de dois curtos traços paralelos entre si; 
apenas se observa um longo corno em S que se prolonga para painel E; a cérvico-dorsal apresenta cernelha convexa, dorso 
côncavo e garupa reta; esta prolonga-se por longa cauda linear; a nádega é pouco pronunciada; a pata traseira é larga, sendo 
definida por bordo caudal de tendência reta e cranial curvo; na linha ventral observa-se a bainha e o ventre convexo; a 
cilheira poderá encontrar-se sob o ventre do cavalo Fr01-44; é este facto que poderá explicar a abrasão existente apenas 
nessa zona em particular do motivo referido. 



	 175 

O auroque a que nos temos vindo a referir sobrepõe animais da primeira série do painel E, desde logo o que o 
finaliza (Fr01-26). Passemos à descrição dessa série. 

Na base encontramos as figuras Fr01-14, 16, 17, 18 e 19. A primeira corresponde a um conjunto de traços incisos 
que poderá definir partes de um quadrúpede orientado para a direita; a ser assim reconhece-se a extremidade distal de uma 
cauda, uma nádega convexa, uma pata traseira definida por dois bordos retos e, possivelmente, o bordo caudal reto da pata 
dianteira, o peito convexo e o bordo traqueal reto (este definido por contorno múltiplo). 

Fr01-15 corresponde a uma pata, peito e bordo traqueal de um animal inciso virado para a direita. 
Fr01-16 corresponde a um macho de cabra-montês picotado orientado para a esquerda; apresenta cabeça oval e 

longo corno curto atirado para trás; o bordo traqueal é reto e o peito reto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos; a 
linha ventral é reta, prolongando-se em curva pelo bordo cranial da pata traseira. 

Fr01-17 corresponde à zona anterior de um cavalo inciso, definido por contorno simples e múltiplo (bordo traqueal, 
linha fronto-nasal, focinho e peito) orientado para a direita; a pata dianteira define-se por uma incisão simples subvertical, o 
peito é convexo e o bordo traqueal algo côncavo; do bordo ventral da cabeça observa-se o arranque da ganacha; o focinho é 
reto bem como a linha fronto-nasal (no seu conjunto a cabeça é maciça e de contorno sub-retangular); da cérvico-dorsal 
observa-se um ténue garrote e a passagem para o dorso reto; a zona da crineira encontra-se sob o corno de Fr01-23; esta 
última figura a que voltaremos mais adiante corresponde a um macho de cabra-montês com a cabeça levantada e um corno a 
assentar sobre a fronte; este modo estranho de resolver a figuração deve prender-se com a forma da crineira subjacente, que 
neste caso seria em escada. 

A última figuração da base da série corresponde à representação parcial de um cavalo picotado orientado para a 
direita (Fr01-18); apresenta uma cabeça bastante modelada – a linha fronto-nasal é ligeiramente convexa, o focinho 
praticamente reto e no bordo ventral é evidente a separação entre a ganacha convexa e o queixo reto; a goela é côncava e o 
bordo traqueal reto; na cabeça observa-se um olho e a narina; uma orelha observa-se separada da crineira que é em escada e 
parcialmente delimitada interiormente; da cérvico-dorsal só se observa um dorso profundamente côncavo; um traço 
subvertical situado um pouco atrás pode corresponder à nádega e bordo caudal da pata traseira do animal. 

O último motivo, tal como Fr01-08 do painel F, encontra-se sobreposto por Fr01-19; trata-se de uma representação 
parcial de um quadrúpede orientado para a direita; dele observa-se um bordo traqueal reto, um peito convexo, uma pata 
dianteira definida por um bordo cranial reto e um caudal curvo, uma linha ventral reduzida ao cilhadouro algo reto, uma pata 
traseira definida por dois bordos curvos divergentes e uma nádega convexa; o ventre encontrar-se-á sobre o de Fr01-21. 

A figura que acabámos de descrever é sobreposta por Fr01-20 e, tal como as restantes figurações da base da série, 
Fr01-21. O primeiro corresponde à representação de um cervídeo orientado para a direita conseguido através da incisão forte 
e repetida, originadora de um sulco de perfil anguloso; a cabeça apresenta forma sub-retangular com linha fronto-nasal 
ligeiramente côncava, focinho e bordo ventral retos; como detalhes anatómicos, refira-se a boca e o olho; dois varetos estão 
representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua; apresenta um pescoço bem demarcado quer da cérvico-dorsal – 
cuja garupa se sobreleva relativamente ao dorso – quer do peito de perfil algo convexo; as patas são definidas por bordos 
sub-retilíneos convergentes na zona dos cascos (ausentes); a linha ventral é semielíptica; a nádega é convexa; a cauda é 
representada apenas por um traço horizontal que arranca da terminação da nádega; entre este traço e o final da garupa 
observa-se um vazio; a zona do braço está definida interiormente por um traço no interior do tronco do animal (traço esse 
feito sobre a crineira de Fr01-18); refira-se ainda o facto do animal – provavelmente correspondente a um macho juvenil 
devido à presença dos varetos – se encontrar com a cabeça levantada em pose de quem cheira ou come algo que se encontra 
numa posição superior. 

Fr01-21 corresponde a um auroque picotado orientado para a direita e possuidor de duas cabeças; a cérvico-dorsal 
apresenta cernelha pronunciada, dorso reto e garupa algo convexa; a cauda é curta e a sua raiz de forma subtriangular; a 
nádega é convexa; a pata traseira define-se por dois bordos curvos, paralelos entre si; a linha ventral apresenta ventre 
convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, ligeiramente divergentes na extremidade distal; o 
peito é convexo; o bordo traqueal da cabeça superior é convexo; a cabeça, de forma campanulada, apresenta ganacha e 
queixo retos, sendo ambos separados por estrangulamento do sulco; a linha fronto-nasal é reta e o focinho desapareceu 
devido a fratura do suporte; dos detalhes anatómicos apenas se percebe um olho; os cornos estão representados em perspetiva 
biangular oblíqua; arrancando o direito por trás da nuca e o esquerdo da extremidade da fronte; uma orelha linear parece 
definir-se atrás do corno direito; o bordo cervical é côncavo. A segunda cabeça está orientada para baixo; o seu bordo ventral 
apresenta ganacha convexa e queixo retos; retos são também o focinho e a linha fronto-nasal; o bordo cervical é côncavo, 
assim como o ventral; os cornos (em lira) estão representados em perspetiva biangular reta. Um traço em ângulo localizado 
entre o ponto de arranque dos bordos ventrais do pescoço e a ganacha da segunda cabeça faz-nos pensar na possibilidade de 
ter existido um primeiro esboço de cabeça entretanto abandonado (podendo, no entanto, tal grafismo corresponder a uma 
unidade gráfica da chave IXa). 

Fr01-20 é, entretanto, sobreposto por Fr01-22; este corresponde a um rupicaprino picotado e abradido com o corpo 
orientado para a direita, possuindo também duas cabeças, uma delas virada para trás; o animal apresenta uma cérvico-dorsal 
semielíptica; dois traços horizontais picotados conformam a cauda; a nádega é convexa; as patas são definidas por dois traços 
paralelos entre si e de tendência convergente na direção da extremidade distal; orientam-se em direções opostas, facto que 
confere grande dinamismo ao animal; a linha ventral é convexa; o peito é convexo; o bordo traqueal da cabeça inferior é 
côncavo; essa cabeça apresenta bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; o focinho é convexo e a linha fronto-nasal 
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curta e de tendência retilínea; todo o interior da cabeça se encontra preenchido por picotagem; o corno é atirado para a frente 
e em forma de gancho; a segunda cabeça está muito fraturada, reconhecendo-se bem um pescoço longo que arranca da goela 
e do bordo cervical da primeira cabeça; da que agora nos ocupa, observa-se o bordo ventral reto e levantado, e um corno 
atirado para trás; um traço picotado, entre o arranque da ganacha e o bordo cervical, pode corresponder a esboço prévio à 
abrasão. 

Quer a unidade gráfica anterior, quer Fr01-21 estão sobrepostos por Fr01-23, que corresponde a um macho de 
cabra-montês picotado (e parcialmente abradido) orientado para a direita; este apresenta bordo cervical côncavo, e cérvico-
dorsal com dorso reto e garupa algo convexa; a cauda ou é marcada por um vazio ou encontra-se sobreposta pela narina e 
boca de Fr01-26; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por um bordo caudal reto e um cranial curvo; na linha ventral 
observa-se a bainha e a cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos; o peito é convexo e o bordo traqueal 
reto; a linha fronto-nasal é também reta, encontrando-se o focinho aberto; um traço aí pode configurar uma de duas coisas: ou 
o limite entre a boca e a narina ou a língua do animal; o corno arranca da fronte, o que se deve explicar pela forte 
possibilidade de apropriação da crineira do cavalo Fr01-17, como referimos durante a descrição do mesmo; neste caso, a 
cérvico-dorsal daquele animal pode também corresponder à continuação do corno que dessa forma adquire a tradicional 
forma em S. O bordo traqueal do animal foi, numa fase posterior à gravação de Fr01-42, alvo de abrasão.  

O animal a que nos temos vindo a referir é sobreposto por Fr01-24; trata-se da cabeça picotada de um auroque 
macho orientada para a direita; apresenta cernelha pronunciada e dorso côncavo; o traço que resta da linha fronto-nasal é 
reto, assim como o largo focinho; no bordo ventral da cabeça reconhece-se a ganacha reta e o queixo ligeiramente levantado 
por oposição àquela; o bordo traqueal é reto; os dois cornos encontram-se dispostos segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua, sendo o da direita em forma de S deitado e o da esquerda curvo; reconhece-se ainda uma pequena orelha, a boca e a 
narina. 

O motivo precedente é sobreposto por um pequeno veado picotado, e posteriormente abradido, com o corpo 
orientado para a direita e a cabeça virada para trás (Fr01-25); apresenta pescoço longo e grácil, e cabeça de forma 
subtriangular, com bordos fronto-nasal e ventral subtilmente convexos; o focinho é apontado e arredondado; as hastes estão 
representadas em perfil biangular oblíquo, encontrando-se os estoques algo separados; da haste direita observa-se o estoque, 
a ponta intermédia e a coroa; da esquerda apenas o estoque e o tronco; a cérvico-dorsal apresenta dorso e garupa 
pronunciadas; o que resta da nádega denota o seu encurvamento; da pata traseira só resta o bordo cranial algo convexo; a 
linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é definida por dois bordos retos ligeiramente divergentes na base; o sulco que 
configura o peito/ bordo traqueal é convexo; de detalhes anatómicos só se observa um olho exclusivamente picotado. 

A figura anterior é sobreposta por Fr01-26, que corresponde a um auroque orientado para a esquerda; apresenta 
cabeça de forma subtrapezoidal com linha fronto-nasal ligeiramente côncava; bordo ventral com ténue separação entre 
ganacha, subtilmente convexa, e queixo reto; o focinho é igualmente reto; observa-se no interior da cabeça a narina, a boca e 
um olho circular; apenas está representado um corno em S deitado; se bem que de difícil confirmação devido à sobreposição 
de Fr01-42, a orelha parece estar representada; a linha cérvico-dorsal é praticamente direita até ao arranque da garupa, se 
bem que seja clara a existência de uma discreta cernelha; a garupa é bastante angulosa prolongando-se através de quebra 
acentuada para uma longa cauda em S; a raiz da cauda é foliforme; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por um 
bordo caudal no qual se reconhece o jarrete, podendo a ausência de bordo cranial dever-se quer a fratura do suporte quer ao 
aproveitamento dessa mesma fratura como bordo cranial; a linha ventral apresenta ventre convexo e fortemente marcado, e 
cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

Como se referiu atrás, Fr01-13 do painel F sobrepõe Fr01-26 da primeira série do painel E. Ora, esta unidade é 
também sobreposta por Fr01-28, que corresponde a uma enorme cérvico-dorsal e cauda – provavelmente de um equídeo 
dada a sua forma em S pronunciado – picotada e orientada para a esquerda; esta atravessa não só o painel a que nos referimos 
como também o C e o G. 

Comecemos pela descrição da primeira série do painel C. Fr01-29 corresponde à figura mais antiga; esta 
corresponde a um cavalo picotado orientado para a esquerda; na cabeça, a linha fronto-nasal apresenta fronte bem demarcada 
do chanfro; também no bordo ventral da mesma a ganacha convexa se distingue do queixo reto; o focinho parece ser 
pontiagudo na zona dos beiços, facto que não se pode demonstrar com segurança devido a sobreposição de traço sobre ele; a 
boca e a narina também aparecem representadas; a crineira – não delimitada interiormente – arranca diretamente da fronte; a 
cérvico-dorsal apresenta dorso com ténue concavidade e garupa convexa que cai diretamente para a cauda; o troço desta é 
linear e a sua raiz foliforme; a nádega é quase direita; na pata traseira é discernível a diferenciação entre coxa triangular e 
canela reta (tal como ocorria com o capríneo Fr01-88); o linha ventral é profundamente convexa; da pata dianteira só resta o 
bordo cranial que corresponde a um sulco curto de tendência curva; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; este foi 
abradido no seu sector cranial. 

Em seguida foi gravada Fr01-30; esta corresponde a representação parcial de um veado picotado orientado para a 
direita; observa-se a cilheira reta; a pata dianteira definida por dois bordos retos paralelos entre si, o peito convexo e o bordo 
traqueal côncavo; da cabeça – que seria grosso modo triangular - observa-se a linha fronto-nasal convexa e o bordo ventral 
reto; reta é também a cérvico-dorsal; da haste só se observa um longo tronco curvo e atirado para trás. 

Sobre este motivo foi gravado Fr01-31; trata-se da dianteira de um macho de cabra-montês picotado e parcialmente 
abradido, orientado para a direita; apresenta cérvico-dorsal reta e bordo cervical curto; da pata dianteira apenas se reconhece 
o bordo cranial reto; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; a cabeça está levantada e tem forma sub-retangular; o seu 
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bordo ventral é curto e reto, a linha fronto-nasal direita, e o focinho aberto com pequeno traço entre o chanfro e o queixo que 
tanto pode corresponder à língua como à separação entre a boca e a narina; o corno é curto e curvo; observa-se ainda a pera; 
a linha fronto-nasal e o bordo traqueal foram abradidos após picotagem. 

Este animal e Fr01-32 estão sobrepostos por Fr01-33. Fr01-32 parece corresponder a um auroque macho picotado 
orientado para a direita; da cabeça só resta o bordo ventral de tendência convexa e parte da fronte; no topo dois traços 
poderão corresponder a orelha e corno (ou dois pequenos cornos); na cérvico-dorsal observa-se a cernelha convexa, o dorso 
reto e a garupa convexa; a cauda é curta e linear, não se observando a sua raiz devido à sobreposição do capríneo Fr01-52; a 
nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos atirados para trás e subparalelos entre si, sendo que no cranial se 
percebe a separação entre a coxa e a canela; o ventre é convexo e a cilheira côncava; o bordo caudal da pata dianteira é curvo 
e o cranial reto; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. A dimensão dos cornos e a forma da cabeça faz-nos pensar nesta 
figura como vitelo. 

Fr01-33 corresponde a imponente veado picotado, orientado para a direita; a cabeça está ligeiramente levantada e é 
de tendência subtriangular; o seu bordo ventral apresenta ligeira separação entre a ganacha e o queixo; o focinho é 
arredondado e a fronte reta; de detalhes na cabeça apenas se observa a boca; no topo da cabeça observa-se haste parcialmente 
contornada, com estoque e coroa composta por duas pontas; o bordo cervical é reto; na cérvico-dorsal aprecia-se um garrote 
convexo, o dorso reto e a garupa suave; a cauda é foliforme; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos, 
sendo que no cranial se observa a separação entre a coxa e a canela; o ventre é convexo e a cilheira reta; a pata dianteira 
parece reduzir-se a uma larga coxa subtriangular; o peito é imperceptível e o bordo traqueal reto, encontrando-se 
parcialmente sobreposto pelo de Fr01-34; a goela corresponde a forte ângulo obtuso, em concordância com a posição 
levantada da cabeça; refira-se ainda a presença de abrasão no bordo cervical. 

O motivo precedente é sobreposto por Fr01-34, que corresponde a uma cerva picotada e parcialmente abradida, 
orientada para a direita; apresenta uma cabeça de tendência subtrapezoidal; a linha fronto-nasal é ligeiramente côncava; o 
focinho é reto e o bordo ventral da cabeça em ténue S deitado, aí se observando bem a separação entre a ganacha e o queixo; 
entre os detalhes anatómicos refira-se o olho e a boca; as orelhas são lineares, dispondo-se segundo uma perspetiva biangular 
oblíqua; na cérvico-dorsal o dorso subtilmente côncavo e a garupa acentuada e angulosa que desce gradualmente até à cauda; 
a esta falta-lhe o lado inferior do “triângulo” (a linha entre a extremidade distal e a nádega) que poder-se-á encontrar sob o 
corno esquerdo de Fr01-48; a nádega é arredondada; a pata traseira define-se por dois bordos tendencialmente curvos, 
subparalelos entre si sendo que no caudal se pode observar o jarrete; o traço que nos resta da linha ventral é reto; a pata 
dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito desapareceu devido à fracturação do suporte; o bordo 
traqueal é reto; as relações dorso/ pescoço, ganacha/ pescoço e a disposição das orelhas denunciam a posição levantada da 
cabeça; pescoço, orelhas, bordos ventral e dorsal da cabeça estão abradidos. 

O motivo anterior cobre também Fr01-35, que corresponde a possível capríneo picotado, orientado para a direita e 
disposto em posição de subida; observa-se parte da garupa – aparentemente de tendência convexa, o traço inferior da cauda, a 
nádega arredondada, a pata traseira definida por dois bordos curvos convergentes na extremidade distal, o ventre convexo, a 
cilheira reta e a pata dianteira definida por dois bordos retos; um pequeno traço situado acima da fratura do suporte pode 
corresponder à ponta de um corno. 

Por sua vez Fr01-34 é sobreposto por Fr01-36; corresponde este à cabeça e parte da cérvico-dorsal de um auroque 
picotado e parcialmente abradido, orientado para a direita; a cabeça tem forma subtrapezoidal com linha fronto-nasal e bordo 
ventral retos, se bem que neste último se observa ligeira inflexão na zona do queixo; do focinho só se observa o arranque 
inferior, aparentando este ser reto; no interior da cabeça observa-se ainda um olho; os cornos apresentam-se em perspetiva 
biangular oblíqua – o direito que arranca da extremidade da fronte é em forma de lira e o esquerdo está reduzido a uma linha 
horizontal com quebra para baixo na extremidade proximal; atrás foi gravada a orelha (correspondente a um traço reto 
atirado para trás), a partir da qual se desenvolve a cérvico-dorsal que é de tendência reta mas com cernelha bem evidenciada; 
o bordo traqueal – única parte do animal abradida – é reto. 

Sobre esta figura encontra-se a grande cérvico-dorsal Fr01-28 descrita anteriormente. Quando esta foi gravada 
estavam pelo menos já presentes no painel G duas figuras: Fr01-37 e, sobre esta, Fr01-38. A primeira  corresponde a um 
capríneo acéfalo picotado, orientado para a esquerda e inclinado para cima; possui uma cérvico-dorsal convexa e uma cauda 
definida por um só traço horizontal (o ventral poderá estar sob o corno de Fr01-59); a nádega é suavemente arredondada; a 
pata traseira é definida por dois bordos, sendo o cranial reto e o caudal modelado, aí se reconhecendo a forma do jarrete; a 
linha ventral é reta; a pata dianteira é seguramente definida por um bordo caudal reto, podendo um traço reto em frente 
corresponder ao seu bordo cranial. 

Sobre esta figura encontra-se outro capríneo picotado (o referido Fr01-38), desta feita orientado para a direita; a 
linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral da cabeça são definidos pelo limite do suporte; a cabeça é, portanto, de “origem 
natural” e, neste caso, bastante modelada, sendo perfeitamente evidente a divisão entre as zonas da fronte e chanfro; apenas 
possui um longo corno em S; dois pontos no interior poderão corresponder aos olhos que, desta forma, se encontram em 
perspetiva biangular reta; a orelha – atirada para trás – é linear; a partir daqui um traço define sucessivamente a nuca, o bordo 
cervical, o dorso e a garupa que é arredondada; na terminação desta observa-se ainda o arranque do bordo dorsal da cauda; o 
ventral está tombado e liga-se à extremidade da nádega; esta é fortemente arredondada; a pata traseira é definida por um 
bordo caudal de tendência curva e um cranial reto; na linha dorsal observa-se o ventre convexo e a cilheira reta; a pata 
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dianteira é definida por dois bordos curvos divergentes; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; o bordo cranial da pata 
traseira, a linha ventral e a garupa foram alvo de abrasão. 

Uma unidade mais foi efectuada sobre a anterior sem que mantenha relação com Fr01-28, pelo que não podemos 
afiançar que foi feita depois dela. Trata-se de um auroque macho picotado orientado para a esquerda (Fr01-39); da cabeça 
observa-se o bordo ventral algo convexo; uma barbela encontra-se sobre o bordo traqueal e o peito; o corno é em S deitado; 
daqui arranca o garrote separado daquele por curto bordo cervical; a cernelha é pronunciada, assim como a garupa, 
fortemente angulosa; o troço da cauda é linear e curva, e a sua raiz foliforme; a pata traseira é definida por dois bordos 
curvos para o interior, paralelos entre si; na linha ventral observa-se a bainha e a cilheira reta; a pata dianteira é definida 
apenas por um bordo reto, sendo difícil discernir se corresponde ao caudal ou ao cranial. 

Tendo terminado a descrição dos motivos que, no painel G, são anteriores e dos que a análise estratigráfica não 
impede que sejam anteriores à grande cérvico-dorsal Fr01-28, voltemos ao painel C e debrucemo-nos sobre o único animal 
que dos que restam foi seguramente gravado após aquele motivo e antes de Fr01-42 (que cobre as primeiras séries dos 
painéis E e F). Trata-se de um cavalo picotado, orientado para a esquerda e inclinado para cima (Fr01-41); ocupa 
praticamente todo o painel C, faltando-lhe grande parte da cabeça devido a fratura do suporte; a cérvico-dorsal parece 
corresponder em grande medida a releitura da haste de Fr01-26; a longa cauda é curva e, por certo, prolongaria a cérvico-
dorsal do animal; a raiz é subtrapezoidal; a nádega é também arredondada; a pata traseira é definida por dois bordos curvos 
divergentes; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é definida por dois bordos curvos para o interior, paralelos entre 
si; a figura é interrompida na extremidade proximal do bordo cranial da pata; um traço muito direito, existente no fragmento 
mais alto do painel, pode corresponder ao bordo traqueal; acima deste observa-se o que pode corresponder à ganacha, neste 
caso bastante convexa. 

Todas as gravuras que seguidamente descreveremos nos painéis C, E e F foram efetuadas após Fr01-42, unidade 
que passaremos a descrever; situa-se em grande medida no painel E (ocupando-o praticamente todo), se bem que patas e 
linha ventral estão já no F; o animal corresponde a uma cerva picotada e parcialmente abradida orientada para a esquerda; 
apresenta uma cabeça de tendência subtrapezoidal; a linha fronto-nasal é bastante modelada percebendo-se bem a distinção 
entre fronte e chanfro; o focinho á aberto com traço a meio separando narina e boca; a ganacha é convexa e o queixo reto; no 
topo três traços podem corresponder às duas orelhas abertas no topo, dispostas em perfil biangular reto; no interior da cabeça 
observa-se um olho circular (tal como o do auroque Fr01-26); o bordo cervical é curto; a cérvico-dorsal é direita e 
ligeiramente arredondada e levantada na zona da garupa; a cauda é curta e caída sobre a nádega; esta é suavemente convexa; 
a pata traseira é definida por dois bordos; no caudal observa-se o jarrete enquanto no cranial é patente a separação entre a 
coxa e a canela; o ventre é proeminente prolongando-se pelo flanco do animal; a cilheira é reta; a pata da frente é também 
definida por dois bordos onde o antebraço está também subtilmente representado; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; 
entre os traços abradidos refira-se o bordo cranial da pata dianteira e a cilheira. 

No painel E, após a gravação deste imenso animal foi gravado apenas mais outro; trata-se de um pequeno cavalo 
conseguido por incisão orientado para a direita (Fr01-43); a cabeça apresenta linha fronto-nasal reta e focinho largo e 
arredondado; no bordo ventral é evidente a distinção entre a ganacha pronunciada (que, diga-se, se prolonga pelo interior da 
cabeça) e o queixo arredondado e descaído quase em forma de “bico de pato”; a crineira está separada do pescoço, é curva e 
levantada relativamente ao limite da fronte; o olho está também presente; na linha cérvico-dorsal observa-se o dorso côncavo 
e a extremidade caudal da garupa convexa; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; a pata dianteira define-se por dois 
bordos curvos para o interior, paralelos entre si; a linha ventral está reduzida ao cilhadouro reto; sem ligação direta com esta 
parte do animal, observa-se alguns traços que podem corresponder à traseira; a já referida garupa, a cauda onde se reconhece 
os intugmenta correspondentes; um pequeno traço mais abaixo pode representar sumariamente a passagem da nádega para a 
coxa; outros três poderão corresponder à zona inguinal e representação do músculo da coxa no flanco do animal; o animal 
define-se essencialmente por contorno múltiplo; apenas a linha fronto-nasal, o bordo cranial da pata dianteira, a cérvico-
dorsal e todos os quartos traseiros à exceção da cauda são simplesmente delineados; para além dos pelos da cauda, são 
reconhecíveis os da crineira, do cilhadouro, do bordo traqueal e do peito. 

Neste painel observa-se ainda possível cavalo inciso orientado para a direita, sem relação direta com nenhuma das 
unidades que aqui se encontram (Fr01-27); dele observa-se membro posterior, cauda e arranque da garupa. Sem relação de 
continuidade, observa-se à sua direita e já para lá do dos bordos caudais de Fr01-19 e Fr01-21, os possíveis bordos traqueal 
e cranial da sua pata dianteira. A ser assim, a descontinuidade entre os diferentes elementos anatómicos poderiam indiciar a 
posteridade de Fr01-27 relativamente a estas unidades em concreto. 

Finalmente, há que ter em conta um outro motivo (Fr01-89) que localizando-se no topo da estratigrafia do painel 
apenas mantém relação com Fr01-41; trata-se de um motivo com claras reminiscências antropomórficas; formalmente pode 
ser descrito como uma figura oblonga seccionada horizontalmente no último terço (corpo e cabeça?) e com um curto 
apêndice vertical na base (falo?); nos dois cantos inferiores surgem duas linhas quebradas que começam por ser verticais e se 
desenvolvem posteriormente para o exterior (pernas?); junto da secção do último terço surgem outras duas linhas quebradas 
(braços?), a da esquerda horizontal e depois vertical para cima e a da direita horizontal e depois vertical para baixo; entre a da 
direita e o último terço surge ainda outra linha vertical. Nada impede que este motivo seja já holocénico (cf. Fig. 96). 

No painel F, após Fr01-42, foram gravados mais três unidades; a primeira corresponde a um grande cavalo picotado 
orientado para a direita (Fr01-44); é em tudo semelhante a Fr01-02, do qual só se distingue pelo tamanho; tendo em conta 
que este último se situa praticamente na base da estratigrafia e que entre ambos foram gravados pelo menos 8 animais só 
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neste painel, é de tomar este facto como um forte indício da curta duração temporal deste processo de acumulação de animais 
na mesma superfície. 

Fr01-44 é sobreposto por Fr01-45 e Fr01-46. O primeiro corresponde um cavalo picotado e parcialmente abradido 
e inciso; a ele estão associadas três cabeças; a cérvico-dorsal apresenta dorso e garupa arredondadas; da extremidade da 
última sai uma longa cauda linear, atirada para trás e ligeiramente estrangulada a meio; a nádega é convexa; a pata traseira é 
definida por dois bordos curvos divergentes na extremidade proximal; na linha ventral observa-se ventre pronunciado e 
cilhadouro reto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo; a cabeça superior 
apresenta linha fronto-nasal convexa, focinho largo e arredondado, ganacha convexa e ténue representação do queixo reto; no 
interior observa-se a boca; a crineira é em escada e delimitada internamente; alguns traços incisos preenchem o seu interior; a 
segunda cabeça está a um nível inferior; apresenta bordo cervical longo que termina antes da orelha situada sobre a fronte; a 
configuração da cabeça é igual à anterior; a goela forma um ângulo obtuso, em conformidade com a posição inclinada da 
cabeça; o bordo traqueal é reto, indo unir-se ao da cabeça anteriormente descrita; uma terceira cabeça arranca a partir da 
primeira, sendo bastante mais comprida que as anteriores; restringe-se ao bordo ventral algo convexo, linha fronto-nasal reta, 
e focinho apontado e de tendência reta; a crineira está separada da fronte se bem que ao mesmo nível; encontra-se delimitada 
internamente; como no caso das cabeças anteriores, apenas a boca foi gravada; as únicas partes do animal que foram 
abradidas correspondem à cérvico-dorsal, cilhadouro, bordo cranial da pata dianteira, peito, crineira e bordo traqueal da 
cabeça superior. 

Sob figura precedente encontra-se uma outra que só mantém relação estratigráfica com Fr01-06, sobrepondo-a; 
trata-se de um cavalo orientado para a direita, picotado e parcialmente abradido e inciso (Fr01-47); na cabeça observa-se 
uma linha fronto-nasal com fronte e chanfro separados quer pela técnica (a primeiro é incisa, o segundo picotado) quer pela 
forma; o focinho é aberto mas os traços da narina e da boca permitem intuir a forma redonda; no bordo ventral da cabeça é 
perceptível a diferença entre a ganacha e o queixo; os traços picotados a que nos temos vindo a referir são formados por 
negativos pequenos e esparsos; o bordo traqueal é picotado e abradido, apresentando uma subtil concavidade; a crineira está 
sob o bordo traqueal da cabeça inferior de Fr01-45; um traço inciso prolonga-se a partir dela definindo uma cérvico-dorsal 
com dorso côncavo e arranque da garupa. 

Fr01-46 corresponde à representação parcial de um auroque orientado para a direita, picotado e parcialmente 
abradido; a cabeça é alongada com linha fronto-nasal reta e bordo ventral ligeiramente convexo na zona da ganacha e reto na 
do queixo; o focinho é apontado e arredondado, assim como delimitado no interior; um traço inciso pode corresponder à boca 
e à língua; apenas foi gravado um corno ligeiramente curvo e apontado para cima; encontra-se a alguma distância da fronte; 
associado ao corno, um pequeno traço horizontal pode representar a nuca; da cérvico-dorsal só se observa parte do arranque 
da garupa e a extremidade caudal desta; a cauda é linear e curva; a nádega é angulosa; a pata traseira é definida por dois 
bordos; no caudal reconhece-se o jarrete, o cranial; juntamente com o pronunciado ventre configura uma zona inguinal 
bastante angulosa; a cilheira é reta; a pata dianteira define-se por dois bordos retos divergentes na extremidade distal; o peito 
é convexo e o bordo traqueal reto; o bordo caudal da pata dianteira, a cilheira, o bordo traqueal, a ganacha, a linha fronto-
nasal e o corno foram alvo de abrasão. 

Voltemos agora ao painel C e vejamos o que foi gravado após Fr01-41. O primeiro animal a ser gravado 
corresponde a um macho de cabra-montês picotado e parcialmente abradido, orientado para a esquerda (Fr01-48); a cabeça é 
maciça; a linha fronto-nasal é de tendência reta com um ligeiro estrangulamento entre a fronte e o chanfro; o focinho é largo 
e arredondado; bordo ventral é curto e reto; apresenta ainda a narina e uma curta pera; os cornos estão representados em 
perfil biangular oblíquo, sendo o da direita curvo e o da esquerda em S; atrás deste observa-se a orelha a partir de onde sai 
um traço que, sucessivamente, vai definindo a nuca, o bordo cervical, um ténue garrote, um dorso suave e a garupa; foi 
gravado também o bordo dorsal da cauda, apontado para cima; em baixo encontra-se uma nádega arredondada e o bordo 
caudal da posterior esquerda curvo para o exterior; o bordo cranial corresponde a um traço ligeiramente curvo; o bordo 
cranial da dianteira de Fr01-33 poderá corresponder também ao caudal da pata direita deste animal; o cranial é ligeiramente 
curvo; deste modo, o capríneo apresenta as duas patas traseiras vistas de acordo com uma perspetiva uniangular; a linha 
ventral arranca desta pata, apresentando ventre pronunciado e cilheira reta, a pata dianteira é definida por dois bordos retos, 
paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal é reto. 

Sobre o animal anteriormente descrito foi gravado por picotagem um auroque virado para a direita (Fr01-49); a 
fronte, um corno e a nuca desapareceram devido a fratura do suporte; a cabeça é bastante longa; o que resta da linha fronto-
nasal (o chanfro) é de tendência convexa bem como a ganacha que se diferencia do queixo recto; no interior observa-se a 
narina e a boca; o corno remanescente é curvo; logo atrás situa-se a orelha linear; daqui arranca a longa cérvico-dorsal com 
cernelha, dorso e garupa bem marcadas; a cauda arranca do final da garupa, sendo longa e bastante encurvada; a raiz é 
foliforme; a nádega é convexa, acabando numa inflexão que marca o início do bordo caudal da pata traseira; o bordo cranial 
apresenta a separação entre a coxa e a canela; a linha ventral é profundamente convexa; a pata dianteira é definida por dois 
bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 

Sobre o motivo anterior foi gravado um outro auroque virado para a direita, picotado e parcialmente abradido 
(Fr01-50); apresenta cabeça de forma sub-retangular com linha fronto-nasal e bordo ventral de tendência reta; a ponta do 
focinho está fraturada; no entanto, alguns restos levam a crer que seria reto; encontra-se também delimitado no interior por 
duas fortes incisões; o olho está também representado bem como os dois cornos em S vistos segundo uma perspetiva 
uniangular; a orelha é linear e atirada para trás; daqui arranca a cérvico-dorsal, cujos restos deixam adivinhar a cernelha, o 
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dorso e o início da garupa; a zona dos quartos traseiros está muito fraturada; resta a pata definida por dois bordos curvos 
divergentes; no caudal ainda se observa parte da nádega que seria convexa; a linha ventral apresenta ventre convexo e 
cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a 
pata traseira, o ventre, o peito, o bordo ventral da cabeça, ambos os bordos do pescoço e os cornos foram alvo de abrasão. 

O auroque descrito antes do último é também sobreposto por outra figura (Fr01-51); esta corresponde à 
representação parcial de um quadrúpede picotado e parcialmente abradido, orientado à direita e com a cabeça levantada; 
apresenta um longo pescoço e cérvico-dorsal em S profundo; o peito é convexo e o bordo traqueal suavemente côncavo; só 
se observa parte da ganacha reta; do outro lado da fratura que limita o que resta da cabeça do animal observa-se dois traços 
que poderão corresponder a dois varetos vistos em perspetiva biangular oblíqua; neste caso há que identificar o animal como 
um veado juvenil. 

Voltando a Fr01-50, este é coberto por um capríneo orientado para a esquerda (Fr01-52) e em tudo semelhantes a 
Fr01-48; as únicas diferenças que podemos apontar são as seguintes: neste caso, apenas os cornos estão abradidos; na cabeça 
reconhece-se a boca e a narina; apenas dispõe de uma pata traseira; na cauda o bordo dorsal desapareceu devido a fratura do 
suporte mas resta o ventral, inclinado para cima. Mais uma vez temos duas figuras virtualmente iguais cuja execução foi 
mediada pela gravação de outras duas (Fr01-49 e Fr01-50). 

Sobre as duas últimas figuras descritas foi gravado um enorme cavalo orientado para a direita e conseguido por 
picotagem (Fr01-53); a cabeça é, curiosamente, a parte menos definida; apresenta uma linha fronto-nasal com ténue 
separação entre fronte e chanfro; entre a extremidade rostral deste e a do queixo não foi delimitada a cabeça; contudo a boca 
e a narina estão representadas pelo que podemos intuir a forma redonda do focinho; o que resta do bordo ventral permite-nos 
reconstruir uma cabeça que não andará formalmente longe da principal de Fr01-45; a crineira é em escada, se bem que não 
delimitada internamente; a cérvico-dorsal apresenta garupa e dorso tenuemente definidos; a cauda é curva, encontrando-se a 
zona da raiz fraturada; a nádega é convexa; na pata traseira observa-se bem no bordo caudal o jarrete e no cranial a separação 
entre a coxa e a canela; a linha ventral apresenta ventre pronunciado e cilhadouro convexo; a pata dianteira é definida por 
dois bordos ligeiramente divergentes, prolongando-se um pouco o caudal pelo tronco; o peito é convexo e o bordo traqueal 
reto; parte do bordo caudal da pata traseira, do bordo caudal da pata dianteira, do cilhadouro, do bordo traqueal e do dorso 
foram também alvo de abrasão. 

Sobre figura precedente apenas se gravou mais uma representação parcial de um quadrúpede picotado orientado 
para a direita (Fr01-54); reconhece-se a extremidade distal da cauda curva, os dois bordos da pata traseira (que seriam curvos 
e divergentes entre si), a zona inguinal bastante angulosa e parte do ventre arredondado. 

No painel C foram ainda gravadas mais duas figuras no fragmento que atualmente se encontra a maior altura; trata-
se dos motivos Fr01-55 e Fr01-56 que, por esta ordem, foram executados após Fr01-50. O primeiro corresponde a um 
auroque picotado orientado para a direita; o animal encontra-se bastante fragmentado; reconhece-se na cabeça uma ganacha 
quase reta; um traço acima representa o corno; atrás localiza-se a orelha linear a partir de onde se desenvolve a cérvico-dorsal 
onde se reconhece uma cernelha inclinada e o dorso; em baixo observa-se a cilheira reta; a pata dianteira é definida por um 
bordo caudal reto e um cranial em forma de ângulo obtuso com o vértice apontado para o exterior; o peito é algo convexo e o 
bordo traqueal algo côncavo. 

Fr01-56 corresponde a um capríneo picotado e abradido orientado para a direita e em posição ligeiramente 
descendente; da cabeça reconhece-se o arranque da ganacha em ângulo muito aberto relativamente ao pescoço, e a ponta do 
focinho arredondada; no topo reconhece-se a terminação de um curto corno curvo; um pequeno arco de círculo na zona do 
bordo cervical pode corresponder ao corno esquerdo ou a uma orelha; no caso da primeira hipótese se verificar, estaríamos 
perante uma curiosa vista zenital em perfil biangular oblíquo; o pescoço é curto e elegante; o dorso é algo côncavo e a garupa 
tenuemente convexa; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; da pata dianteira observa-se o bordo cranial reto. 

Vejamos agora os animais que foram seguramente gravados no painel G após a execução de Fr01-28. O primeiro 
foi um enorme cavalo picotado orientado para a esquerda (Fr01-57); a traseira é uma das mais perfeitas do ponto de vista 
anatómico, sendo a única que dispõe de duas patas posteriores com casco; da cabeça só resta a crineira arredondada; a 
cérvico-dorsal apresenta dorso reto e garupa muito arredondada e de dimensões excessivas por comparação com a parte 
dianteira do animal; a cauda é algo curta e curva, sendo a sua raiz de forma triangular; a nádega é arredondada e arranca de 
um ponto um pouco abaixo do final da garupa; em ambas as patas traseiras se reconhece a coxa, o jarrete e os cascos; a coxa 
esquerda prolonga-se pelo flanco do animal; estão representadas segundo uma perspetiva uniangular; o ventre é suavemente 
convexo e o cilhadouro côncavo; o membro anterior é atirado para a frente, sendo definido por dois bordos retos, paralelos 
entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto animal é interrompido na zona da cabeça pelo limite do suporte. 

Sobre Fr01-57 foram gravadas duas figuras. Uma corresponde à cabeça picotada de um capríneo orientada para a 
esquerda (Fr01-40); esta apresenta forma subtrapezoidal; a linha fronto-nasal é reta, bem como a curta ganacha; o focinho 
corresponde ao limite do painel ou foi partido pela sua fratura; o corno é curto e curvo, encontrando-se atirado para trás 
(poderá corresponder a uma fêmea?); o bordo cervical é de tendência convexa e o ventral reto; refira-se ainda que a linha 
fronto-nasal foi abradida. 

A outra figura gravada sobre Fr01-57 corresponde a um imponente auroque macho orientado para a direita e 
conseguido por picotagem (Fr01-58). A cabeça é maciça, apresentando linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; este 
último dispõe também de delimitação interna; os dois cornos em S deitado encontram-se representados lado a lado, em perfil 
biangular oblíquo; atrás do direito surge a orelha linear; a cernelha começa a desenvolver-se a partir daqui; o animal 
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apresenta dorso profundamente côncavo e pequena mas alta garupa; através de um ressalto a cauda surge da terminação 
daquela, sendo longa e de tendência reta; a raiz é foliforme; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos, 
surgindo representado o jarrete no caudal; o cranial é curvo; na linha ventral observa-se a bainha modelada e a cilheira reta; 
retos são também os bordos que definem a pata dianteira; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

Sobre a figura anterior encontra-se outro grande animal – trata-se de um macho de cabra-montês conseguido por 
picotagem e orientado para a direita (Fr01-59); a cabeça é de forma oblonga, mas modelada; a linha fronto-nasal apresenta 
clara distinção entre a fronte e o chanfro; no bordo ventral distingue-se a ganacha do queixo, mediante ressalto do traço; do 
último sai uma curta pera; o focinho é arredondado em cima, tornando-se reto na zona do beiço inferior; no seu interior 
observa-se os traços da narina e da boca; a nuca não está representada; aí observa-se dois curtos traços interrompidos pelo 
limite do suporte e à esquerda um de maiores dimensões; este último encontra-se na zona da orelha mas parece ser 
demasiado longo para tal; corresponderá portanto a pequeno corno, corno esse que poderia eventualmente ser continuado 
pela cérvico-dorsal de Fr01-57; o bordo cervical está bem marcado e separado do dorso; este é direito com ligeiro ressalto na 
zona do garrote; a garupa desenvolve-se sem quebras e de forma arredondada a partir daquele; a cauda consiste nos dois 
usuais traços – um que sai do limite da garupa, o outro – descendente – do limite da nádega; esta é arredondada e 
perfeitamente separada da pata traseira; esta define-se por dois bordos curvos divergentes; na linha ventral observa-se ventre 
convexo e cilheira algo côncava; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é reto e o bordo 
traqueal (que aproveita em parte o do animal anterior) é também reto. 

O animal anterior sobrepõe um outro inciso, simplesmente contornado e virado para a direita (Fr01-60); trata-se de 
um pequeno quadrúpede de difícil identificação; apresenta cérvico-dorsal reta até à zona da garupa, altura onde se torna 
convexa; aqui o motivo é interrompido pelo cilhadouro do animal descrito previamente; abaixo uma linha curva define 
nádega e bordo caudal da pata sem qualquer quebra; o bordo cranial da pata está reduzido a um pequeno traço que se 
prolonga pela linha ventral e bordo caudal da pata dianteira; a zona inguinal perfaz um ângulo agudo; o ventre é pronunciado 
e o cilhadouro relativamente côncavo; a pata dianteira é reta; ainda se reconhece um ténue peito convexo antes do bordo 
traqueal reto; na zona da cabeça reconhece-se uma linha fronto-nasal e um bordo ventral retos que, no conjunto, lhe conferem 
uma forma subtrapezoidal; poderá tratar-se de uma cerva ou de um capríneo. 

Sobre Fr01-59 foram gravados Fr01-61 e Fr01-62. O primeiro corresponde a um cavalo com duas cabeças 
orientado para a direita, conseguido por picotagem e abrasão; a cérvico-dorsal apresenta garrote ténue (particularmente 
visível na passagem para o bordo crinal da cabeça inferior), dorso suave e garupa que cai na diagonal e se prolonga pela 
cauda quase sem interrupção; esta é direita e atirada para trás; a nádega arranca diretamente da cauda e é também convexa; a 
pata traseira é definida por dois bordos algo curvos para o interior e paralelos entre si; a linha ventral é profundamente 
convexa; a pata dianteira está ligeiramente atirada para a frente e é definida por dois bordos – o caudal é ligeiramente curvo 
para dentro e o cranial praticamente reto; o peito é convexo e o bordo traqueal quase reto; a cabeça superior é bastante 
modelada – o bordo ventral apresenta ganacha convexa e queixo reto; o focinho é reto com cantos arredondados e a linha 
fronto-nasal ligeiramente convexa; no interior observa-se a boca e uma narina; o olho está também representado, assim como 
as duas orelhas em perspetiva biangular reta; a da esquerda corresponde ao prolongamento da delimitação interna da crineira 
esta apresenta o bordo dorsal convexo; a delimitação da crineira prolonga-se até ao garrote; o bordo crinal da segunda cabeça 
arranca daqui e é ligeiramente côncavo; a crineira encontra-se delimitada internamente desde o bordo ventral da cabeça 
anterior até à orelha direita; a esquerda está também definida por ligeira inflexão do bordo dorsal da crineira; esta é reta; a 
cabeça é praticamente igual à de cima, se bem que mais “grosseira”; o bordo traqueal surge do terço do da cabeça principal, é 
direito e perfaz um ângulo aberto com a ganacha oferecendo assim à segunda cabeça a sua posição esticada para a frente. 

Fr01-62 corresponde a um auroque picotado orientado para a esquerda; a cabeça apresenta linha fronto-nasal 
praticamente reta e bordo ventral com ganacha convexa e queixo algo côncavo; o focinho está perfeitamente definido, quer 
exteriormente por ligeiro estrangulamento do chanfro e do queixo, quer interiormente por delimitação e preenchimento com 
curtos traços incisos; destaque-se também a presença do olho; os dois cornos estão representados em perspetiva biangular 
oblíqua; o da direita é curvo e arranca da orelha, o da esquerda é em S deitado e surge um pouco mais acima cruzando-se 
com o primeiro; a cérvico-dorsal começa a desenvolver-se a partir da orelha, apresenta ténue cernelha, dorso reto e garupa 
evidenciada; a raiz da cauda é foliforme; daqui arrancam dois troços: um tombado e outro enrolado sobre a anca; a nádega é 
arredondada; a pata traseira é definida por dois bordos divergentes; a linha ventral apresenta ventre convexo e proeminente e 
cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos divergentes na extremidade distal; o peito é convexo e o bordo 
traqueal reto. 

Sobre a figura anterior foram gravados Fr01-63 e Fr01-64. O primeiro corresponde a um cavalo picotado orientado 
para a esquerda; a cabeça prima pela geometria: linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos, sendo que este último se 
dispõe na diagonal; no interior observa-se a boca e um olho; uma orelha foi gravada no alto da fronte; a crineira é muito 
pouco arredondada e não se diferencia do bordo crinal curto; uma ligeira inflexão no topo pode corresponder à segunda 
orelha; o dorso é praticamente direito, observando-se uma ténue garupa que desce na diagonal até à zona da cauda; esta 
encontra-se separada e é curva; a nádega confunde-se com o bordo caudal da pata traseira, correspondendo o bordo cranial a 
um traço curvo sem ligação direta com o ventre; a linha ventral é praticamente reta; a pata dianteira é definida por dois 
bordos – o caudal suavemente curvo e o cranial reto e lançado subtilmente para a frente; o peito/ bordo traqueal é convexo. 

Fr01-64 corresponde a um impressionante equídeo, quer pela utilização que faz da volumetria do espaço parietal, 
quer pela animação da cabeça; na verdade destaca-se neste animal a figuração dos dois bordos laterais da cabeça; o bordo 
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direito virado para trás no plano de fratura onde se encontra o resto do corpo do animal e o bordo esquerdo no plano de 
fratura imediatamente à esquerda do que agora nos importa; o bordo traqueal do animal corresponde assim à aresta que limita 
ambos os planos de fratura; no bordo lateral esquerdo da cabeça observa-se a ganacha convexa e o queixo côncavo, assim 
como um focinho convexo e o arranque do chanfro; no interior observa-se dois traços que poderão corresponder à boca e à 
narina; do bordo direito observa-se apenas a ganacha convexa e o queixo côncavo; do animal observa-se ainda o bordo 
cervical côncavo, uma grossa pata traseira definida por dois bordos curvos divergentes, uma linha ventral semielíptica e o 
bordo caudal da pata dianteira que corresponde a um sulco curvo para o interior; uma linha convexa situada mais acima pode 
corresponder ao peito do animal; a nádega é convexa e a cauda longa e curva. 

Sobre este animal encontra-se um pequeno cavalo orientado para a direita e que conjuga as técnicas da incisão, 
picotagem e abrasão (Fr01-65); a cabeça é alongada e apresenta uma linha fronto-nasal relativamente convexa e um bordo 
ventral reto; o focinho encontra-se interrompido pela fratura; um certo espessamento do picotado no alto da cabeça pode 
corresponder à representação sumária da crineira; no interior da cabeça observa-se a boca; uma linha de tendência côncava 
define o bordo traqueal/ peito/ bordo cranial da pata dianteira; o bordo caudal desta última é reto; a linha ventral é 
praticamente reta, observando-se apenas uma suave curvatura na zona do ventre; a pata traseira é definida por bordos curvos 
para o interior, paralelos entre si; no caudal parece sugerir-se o jarrete; a nádega é convexa e mais não é que o prolongamento 
da ténue garupa que surge depois de suave dorso; a cauda é direita e atirada para trás; alguns sulcos incisos são visíveis nas 
extremidades distais da cauda e da pata dianteira assim como no prolongamento do bordo caudal desta; a abrasão foi 
utilizada na zona da fronto-nasal/ crineira. 

Vejamos agora o que se passa no painel D. Como referimos, a composição aqui presente apenas marginalmente está 
inserida na estrutura estratigráfica geral. Na verdade, tudo o que sabemos é que o motivo que inicia a série (Fr01-66) foi 
executado antes de Fr01-48 (capríneo que inaugura a segunda série do painel C). Comecemos pela descrição daquele 
motivo. Trata-se de um quadrúpede (capríneo?) picotado orientado para a direita; o bordo cervical é curto e reto; reto é 
também dorso, que só encurva na garupa; da cauda só se percebe o arranque; a nádega é convexa e a pata traseira é definida 
por dois bordos, o caudal reto e o cranial curvo; da linha ventral observa-se o arranque do ventre convexo (?) e a extremidade 
cranial do cilhadouro reto (?); o membro anterior define-se por dois bordos quase retos, paralelos entre si; o peito é convexo 
e o bordo traqueal reto; da cabeça só se observa o bordo ventral reto. 

Esta figura é sobreposta por Fr01-67 e Fr01-68. A primeira corresponde a um prótomo de cabra-montês fêmea, 
orientada para a esquerda; a cabeça é alongada e apontada, apresenta linha fronto-nasal reta, ganacha algo convexa e focinho 
aparentemente reto e apontado no topo (a sobreposição por parte de Fr01-70 e Fr01-72 não permite a sua correta 
observação); no interior estão representados a narina e o olho; junto da extremidade da fronte surge um corno curto atirado 
para trás; a orelha, à qual se vem juntar o bordo cervical côncavo, surge de seguida; o bordo traqueal é reto; a unidade gráfica 
foi conseguida por picotagem, seguida de abrasão no pescoço, bordo ventral da cabeça e orelha. 

Fr01-68 corresponde a um auroque picotado orientado para a direita; apresenta cabeça de configuração 
subtrapezoidal, a linha fronto-nasal e o focinho são retos; o bordo ventral é reto, com ligeira inflexão na zona da ganacha; o 
corno é em S deitado; a cérvico-dorsal arranca da orelha, apresentando a cernelha bem definida, o dorso e a garupa angulosa; 
do bordo traqueal só resta o sector junto à ganacha, que é reto; o restante e o bordo cranial da pata dianteira estão sob o bordo 
traqueal, peito e bordo cranial da pata dianteira de Fr01-71; o bordo caudal da pata dianteira é reto, bem como a cilheira; o 
ventre é fortemente encurvado para o flanco do animal; toda a restante traseira do animal não foi representada. 

Sobre o animal anterior foi gravada uma camurça orientada para a direita e inclinada para cima (Fr01-69); a cabeça 
é subtriangular com a linha fronto-nasal, o bordo ventral e o curto focinho retos; no interior observa-se o olho e a boca; os 
cornos são ambos representados por linhas quebradas, vistos segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o peito é convexo e 
o bordo traqueal reto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a cérvico-dorsal é côncava e a 
garupa pouco saliente e algo convexa; a cauda é definida dois bordos retos, paralelos entre si, ligeiramente virados para cima; 
a nádega é direita; a pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si; a linha ventral apresenta a bainha e a 
cilheira reta; o animal foi conseguido por picotagem e abrasão; à frente da boca observa-se um conjunto subcircular de 
picotados soltos. 

Em seguida foi gravado um veado orientado para a esquerda (Fr01-70); da cabeça apenas foi gravado a linha 
fronto-nasal (parte incisa, parte picotada), no topo observa-se a armação muito “atarracada” e representada em perfil 
biangular oblíquo – da haste direita só se observa o estoque enquanto da direita se observa o estoque, a ponta intermédia e as 
da coroa; atrás foi gravada a orelha seguida da cérvico-dorsal côncava; a garupa é ténue e desenvolve-se de forma convexa 
até à cauda; da nádega observa-se o arranque, parecendo esta e o bordo caudal da pata traseira prolongar-se por fissura 
natural; o bordo cranial da pata traseira é reto; a linha ventral é convexa; da pata dianteira só se observa o bordo caudal de 
tendência ligeiramente curva; com exceção da referida parte incisa do chanfro, o animal foi definido por picotagem, a que se 
seguiu a abrasão no estoque esquerdo, cérvico-dorsal até à cauda, pata traseira e linha ventral. 

Fr01-71 foi o animal seguinte a ser gravado; corresponde a uma camurça orientada para a direita; a cabeça tem 
forma subtriangular, sendo a linha fronto-nasal ligeiramente convexa, o bordo ventral reto e o focinho curto e reto com os 
cantos arredondados; no interior observa-se um olho e a boca; um corno arranca da extremidade da fronte; o pescoço é longo 
e destacado da cérvico-dorsal; esta é em parte definida pela do animal anteriormente descrito; observa-se o garrote e o sector 
caudal da garupa; a cauda é definida por dois bordos horizontais paralelos entre si; a nádega é arredondada; as patas 
(dianteira e traseira) são definidas por dois bordos retos; a linha ventral é reta. 
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Sobre o precedente foi gravado Fr01-72 que corresponde a uma pequena fêmea de cabra-montês picotada e 
abradida, orientada para a esquerda; a cabeça é de forma subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho 
arredondado; o olho está representado; o corno arranca da extremidade da fronte; a orelha está picotada imediatamente atrás; 
o pescoço é curto; a cérvico-dorsal apresenta um dorso côncavo, sendo a garupa arredondada; a cauda corresponde a dois 
curtos traços horizontais; a nádega é curva; a pata traseira é definida por dois bordos subparalelos ligeiramente curvos para o 
interior; o ventre é convexo e a cilheira reta; o bordo cranial da pata dianteira é curvo com tendência a convergir para o 
interior; o caudal é reto, encurvando na extremidade distal; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

Em seguida foi gravado por picotagem e abrasão um macho de camurça orientado para a direita (Fr01-73); a cabeça 
é de forma subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; o focinho é apontado, encontrando-se separado do 
resto da cabeça por sulco vertical; outros dois traços verticais são visíveis no seu interior; o corno, atirado para a frente é reto 
e possui o tradicional gancho na extremidade distal; a orelha prolonga-se pelo curto pescoço e pela cérvico-dorsal direita; a 
garupa é arredondada; a cauda é definida pelos dois usuais bordos horizontais; a nádega é curva; a pata traseira define-se por 
dois bordos, sendo o caudal curto e reto e o cranial de maiores dimensões e infletido na zona da coxa; a zona inguinal 
corresponde a um ângulo agudo; a bainha está representada por prolongamento do ventre; a cilheira está em parte fraturada, o 
que impede a sua caraterização; a pata dianteira define-se por um bordo caudal curvo para o interior e um cranial reto; o peito 
é convexo e o bordo traqueal reto; refira-se ainda a existência de uma delimitação interna entre a cabeça e o pescoço; apenas 
a garupa, cauda, cabeça, zona ventral, e bordos caudais das patas não foram alvo de abrasão; por outro lado, alguns traços 
incisos são visíveis na continuidade das extremidades distais da pata dianteira. 

A unidade gráfica anteriormente descrita sobrepõe também Fr01-74 que corresponde a uma fêmea de cabra-montês 
orientada para a esquerda e inclinada para baixo; foi gravada por picotagem e abrasão; a cabeça, atirada para a frente 
apresenta forma subtrapezoidal, sendo a linha fronto-nasal suavemente convexa e o bordo ventral convexo; o focinho é reto 
com os cantos arredondados e tem um traço interior que pode corresponder à boca ou narina; o olho é longilíneo; o corno é 
curvo e atirado para trás; o bordo cervical é curto e a restante cérvico-dorsal convexa; a cauda é definida por dois bordos 
paralelos, neste caso algo revirados para fora nas extremidades distais; a nádega é arredondada; da pata traseira apenas 
restam indícios, podendo no bordo caudal estar representado o jarrete; o ventre é pronunciado e a cilheira convexa; a pata 
dianteira corresponde a dois bordos retos paralelos atirados para trás; o bordo traqueal é côncavo. 

A figura precedente sobrepõe um capríneo ou cervídeo inciso, orientado para a direita (Fr01-75); o contorno é 
simples no bordo cervical, nádega, bordo cranial da pata traseira e, eventualmente, na cabeça; o resto do animal está definido 
por contorno múltiplo; a cabeça é sumamente esquemática, sendo representada por dois traços curvos, paralelos entre si; o 
pescoço é curto e delgado; a cérvico-dorsal é direita, destacando-se apenas a garupa angulosa; a cauda corresponde a um 
simples prolongamento da garupa; a nádega é arredondada e a pata traseira definida por dois bordos que se aproximam na 
extremidade distal; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos retos; o peito é convexo e o bordo 
traqueal reto. 

Finalmente, falaremos das restantes figurações que não se integram de todo na matriz geral da rocha. Um grupo de 
três delas situa-se no limite direito do painel C; neste caso podemos, no entanto, colocar a hipótese de pelo menos o motivo 
que culmina a série (Fr01-76) ter sido feito após a gravação de Fr01-28. Na verdade, a extremidade distal da pata traseira 
daquele motivo parece ter sido condicionada pela pré-existência deste. Fr01-76 corresponde a um animal acéfalo gravado 
por picotagem e abrasão orientado para a direita; a linha cérvico-dorsal apresenta dorso anguloso e garupa convexa; a cauda é 
comprida e separada da garupa por ligeiro ressalto; esta cai sobre a pata, confundindo-se com ela na extremidade distal; a raiz 
da cauda é subquadrangular; a nádega é arredondada; o bordo caudal da pata (que, voltamos a referir, se confunde com a 
cauda) é direito e inflectido na extremidade distal (provavelmente devido à já referida pré-existência de Fr01-28); o bordo 
cranial é também curvo na extremidade distal; apresenta ainda clara distinção entre a canela e a coxa; a zona inguinal 
corresponde a um ângulo agudo quase reto; o cilhadouro é direito; o bordo caudal da pata dianteira é reto, encontrando-se 
fletido para o interior na seu sector proximal; o bordo cranial é reto; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

Em seguida foi gravado um animal orientado para a direita, picotado e parcialmente abradido. A linha cérvico-
dorsal apresenta dorso reto e garupa convexa; a cauda está separada por inflexão do sector caudal da garupa e encontra-se 
atirada para trás; um traço horizontal devia ligá-la à nádega que, muito provavelmente, se encontra sob o reavivamento da 
cauda/pata de Fr01-76; o mesmo se pode dizer do bordo cranial deste membro; a linha ventral é semielíptica; da pata 
dianteira só resta o bordo caudal que é direito; o bordo traqueal é reto. 

Sobre a figura anterior encontramos um auroque picotado orientado para a esquerda (Fr01-77); este apresenta 
cabeça de forma sub-retangular; linha fronto-nasal e bordo ventral da cabeça apresentam suave concavidade; o focinho pode 
corresponder ao limite da fratura ; no seu interior observa-se um traço que pode representar a boca e/ou a narina; o corno 
corresponde a um S deitado; atrás localiza-se a orelha atirada para trás; o que resta do dorso é direito, como o é também a 
cilheira; o bordo caudal da pata dianteira é reto com uma curta inflexão para o interior na zona de ligação à cilheira; o cranial 
é também reto; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

No painel B encontramos quatro animais que conformam duas séries estratigráficas; no limite direito observa-se 
Fr01-79 sobre Fr01-80. O primeiro corresponde a um capríneo picotado e abradido orientado para a direita; da cabeça 
observa-se parte da fronte que indica a posição levantada da mesma; ao lado deve situar-se o arranque do corno; o pescoço é 
delgado e comprido; a linha cérvico-dorsal corresponde ao prolongamento do bordo dorsal daquele; a garupa é pouco 
evidente; a cauda é definida pelos habituais dois bordos horizontais; a nádega é suavemente arredondada; a pata traseira é 
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atirada para trás e definida por dois bordos retos; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é definida por dois bordos 
retos; peito e bordo traqueal são convexos; o animal só não apresenta vestígios de abrasão nesta parte do corpo; refira-se 
também a existência de algumas incisões que poderão atestar a existência de um esboço prévio. 

Fr01-80 corresponde a um macho de cabra-montês picotado e abradido, orientado para a esquerda; falta-lhe parte 
dos quartos traseiros devido a fratura do suporte; o animal é em tudo semelhante a Fr01-48 e Fr01-52 já referidos. 

A segunda série do painel é formada por Fr01-81 e Fr01-82, que foram gravados segundo esta ordem. Este último 
corresponde a um macho de cabra-montês, orientado para a esquerda conseguido por picotagem e abrasão parcial. É, tal 
como a figura descrita anteriormente, semelhante a Fr01-48 e Fr01-52. Esta semelhança e o facto destas figuras seguirem 
grosso modo o mesmo eixo horizontal levam-nos a encará-la como um “friso”. Contudo, não será de esquecer que entre 
Fr01-48 e Fr01-52 foram gravados pelo menos dois animais. 

Fr01-81 corresponde à parte dianteira de um auroque picotado e abradido, orientado para a esquerda; possui uma 
cabeça de perfil subtriangular; a linha fronto-nasal apresenta distinção subtil entre a fronte e o chanfro; a terminação do 
focinho é arredondada; o bordo ventral da cabeça dispõe de uma ganacha convexa e queixo reto; no interior do focinho 
observa-se a boca e a narina; o corno é em S deitado e arranca, de forma inédita, de meio da orelha; esta é direita e atirada 
para trás; a partir dela sai a cérvico-dorsal que é interrompida logo após o final do garrote; o bordo traqueal é reto. 

Também fora da matriz geral está a figuração de um cavalo inciso orientado para a direita (Fr01-83) localizado no 
painel F; na cabeça observa-se linha fronto-nasal e bordo ventral direitos, focinho arredondado e boca; o pescoço é comprido 
e proporcional; a cérvico-dorsal é quase reta, prolongando-se através de uma curta inflexão para uma cauda curta; os quartos 
traseiros estão reduzidos à pata traseira definida por dois bordos retos; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é curta e 
pouco espessa; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; um traço curvo existente atrás do bordo crinal pode 
corresponder ao arranque da crineira; o contorno do animal é simples e múltiplo (cilhadouro, peito e bordo traqueal). 

Um outro animal localizado fora da matriz corresponde a Fr01-84 que se localiza no espaço definido por nós como 
painel H; corresponde a um possível prótomo de um macho de cabra-montês, picotado e orientado à direita; apresenta 
pescoço curto e arranque convexo do dorso; o bordo traqueal é côncavo e o ventral da cabeça reto; a linha fronto-nasal é 
côncava; o focinho é aberto à frente ou delimitado pela própria superfície rochosa; no seu interior observa-se um traço que 
pode corresponder à boca e/ou narina ou à delimitação entre os dois; ainda no interior da cabeça observa-se um picotado que, 
não fosse a sua localização demasiado baixa, poderia ser interpretado como o olho; em cima da cabeça dois traços curvos 
poderão corresponder aos cornos vistos segundo uma perspetiva biangular oblíqua. 

Relativamente ao repertório não figurativo, no painel A não detetámos nenhuma unidade gráfica não figurativa 
clara, apenas uma concentração de picotados que se dá essencialmente sobre o cavalo (Fr01-87) e em menor medida sobre o 
macho de cabra-montês que o ladeia (Fr01-88). 

No painel B encontramos uma concentração de picotados essencialmente sobre o macho de cabra-montês da 
esquerda (Far-01-82) e sobre o auroque gravado antes dele (Fr01-81). Associadas ao primeiro identifica-se ainda uma 
unidade da chave XIb picotada e abradida. À sua volta observa-se ainda duas unidades da chave VIIa, uma da IXbb, duas da 
XIa (uma delas picotada), três da XIb e uma da XIc. A Fr01-79 associa-se uma da chave XIa picotada. A Fr01-79 e Fr01-80 
associa-se uma da XIIIb, também picotada. Exclusivamente associada ao último zoomorfo referido encontramos outra da 
XIb. 

Passemos ao painel C. A Fr01-28 associam-se uma unidade gráfica da chave XIa e uma da XId. A Fr01-29 associa-
se uma da XIa. A Fr01-29 e Fr01-34 associa-se uma da XIa. A Fr01-29, Fr01-41 e Fr01-50 associam-se duas da VIIa, uma 
da IXaa, uma da IXba, quatro da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A Fr01-29 e Fr01-50 associam-se uma da IIb, uma da IXba 
e uma da XIa. A Fr01-29, Fr01-50 e Fr01-53 associam-se uma da IXa, três da XIa e uma da XId. A Fr01-29 e Fr01-53 
associa-se uma da XIa. A Fr01-30, Fr01-33, Fr01-34 e Fr01-41 associa-se uma da XIa. A Fr01-30, Fr01-33, Fr01-48, 
Fr01-49, Fr01-50 e Fr01-53 associam-se duas da XIa e uma da XIb. A Fr01-30, Fr01-33, Fr01-48, Fr01-49 e Fr01-53 
associam-se uma da IXa, uma da XIa e uma da XIc. A Fr01-30, Fr01-33, Fr01-50 e Fr01-53 associa-se uma da XIa. A 
Fr01-30, Fr01-33, Fr01-34 e Fr01-41 associam-se quatro da XIa. A Fr01-30, Fr01-50 e Fr01-53 associa-se uma da XIa. A 
Fr01-32, Fr01-52 e Fr01-53 associa-se uma da XIa. A Fr01-33 associa-se uma da IXa, duas da XIa e uma da XIc. A Fr01-
33 e Fr01 35 associa-se uma da XIa. A Fr01-33, Fr01-35 e Fr01-41 associa-se uma da XIa. A Fr01-33 e Fr01-53 associam-
se uma da IXa, uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-35 e Fr01-41 associa-se uma da XIa. A Fr01-36 e Fr01-51 associam-se 
três da XIa e uma da XIIIb. A Fr01-41 associam-se cinco da XIa. A Fr01-41 e Fr01-50 associam-se uma da IXaa, uma da 
XIa e uma da XIb. Entre Fr01-41 e Fr01-50 observa-se duas da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A Fr01-49 associa-se uma 
da XIa. A Fr01-50 associam-se uma da IXa, duas da XIa e uma da XIc. A Fr01-50 e Fr01-53 associa-se quatro da XIa e 
duas da XIb. A Fr01-50 e Fr01-55 associa-se uma da XIa. A Fr01-51 associam-se três da XIa. A Fr01-52 e Fr01-53 
associa-se uma da XIc A Fr01-55 e Fr01 56 associam-se uma da chave XIa e uma da XIc. A Fr01-76, Fr01-77 e Fr01-78 
associam-se uma da VIIa, três da IXaa, catorze da XIa, duas da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. A Fr01-77 associam-se 
uma da X, seis da XIa, três da XIb e uma da XIc. A Fr01-78 associam-se quatro da XIa. 

Já no painel D as unidades gráficas não figurativas são em bem menor número. A Fr01-66 associam-se uma da 
chave XIb e uma da XIIc (picotada). A Fr01-66, Fr01-73, Fr01-74 e Fr01-75 associam-se duas da XIa (uma delas picotada). 
A Fr01-66 e Fr01-74 associa-se uma da XIc. A Fr01-67 e Fr01-68 associam-se uma da XIa e uma da XIc. A Fr01-68, 
Fr01-69, Fr01-70 e Fr01-71 associa-se uma da VIIa (picotada). A Fr01-68 e Fr01-70 associa-se uma da XIa. A Fr01-68, 
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Fr01-70, Fr01-71 e Fr01-72 associa-se uma da XIa (picotada). A Fr01-68, Fr01-70 e Fr01-72 associa-se uma da XIb. A 
Fr01-68 e Fr01-72 associa-se uma da IXc. 

No painel H foi gravada, por picotagem, uma unidade da chave IXc. À esquerda de Fr01-84 foram incisas uma da 
XIa e uma da XIb. 

No painel E observa-se uma maior presença do repertório não figurativo. A Fr01-15, Fr01-21, Fr01-14, Fr01-26 e 
Fr01-42 associam-se uma unidade gráfica da chave X e uma da XIa. A Fr01-17 associa-se uma da IXa, três da XIa e duas da 
XIb. A Fr01-17, Fr01-21, Fr01-23 e Fr01-42 associa-se uma da chave IXab. A Fr01-17 e Fr01-23 associam-se uma da 
VIIa, quatro da XIa, uma da XIb, uma da XId e uma da XIIIb. A Fr01-17 e Fr01-42 associa-se uma da XIa. A Fr01-17, 
Fr01-42 e Fr01-43 associam-se uma da VIIa e duas da XIa. A Fr01-18, Fr01-19, Fr01-20, Fr01-21, Fr01-24, Fr01-26 e 
Fr01-42 associam-se uma da VIIa, uma da X, cinco da XIa e duas da XIc. A Fr01-18, Fr01-19, Fr01-21, Fr01-23, Fr01-26 
e Fr01-42 associam-se uma da IXaa e uma da XIa. A Fr01-18, Fr01-21, Fr01-24 e Fr01-26 associa-se uma da XIa. A Fr01-
18, Fr01-21, Fr01-26 e Fr01-42 associam-se quatro da XIa. A Fr01-19 associa-se uma da XIa. A Fr01-19, Fr01-20, Fr01-
21, Fr01-24, Fr01-26 e Fr01-42 associam-se uma da IXb, seis da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A Fr01-19, Fr01-21 e 
Fr01-23 associam-se uma da XIa, uma da XIb e uma da XId. A Fr01-19, Fr01-21, Fr01-23, Fr01-24, Fr01-26 e Fr01-42 
associam-se uma da IXab, uma da IXb, uma da X, cinco da XIa (uma delas picotada), quatro da XIb, uma da XId e duas da 
XIIIb (uma delas parcialmente picotada). A Fr01-19, Fr01-20, Fr01-21, Fr01-23 e Fr01-26 associam-se uma da IXa, uma 
da IXba, seis da XIa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XId. A Fr01-19, Fr01-21, Fr01-23 e Fr01-27 associam-se duas da 
XIa e uma da XIb. A Fr01-19, Fr01-21, Fr01-24 e Fr01-42 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-19, Fr01-21, 
Fr01-24, Fr01-26 e Fr01-27 associam-se seis da XIa, três da XIb e uma da XIc. À esquerda de Fr01-19 e Fr01-22 observa-
se uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-21 associam-se uma da VIIa, três da XIa, uma da XIb e uma da XId. A Fr01-21 e 
Fr01-23 associa-se uma da XIa. A Fr01-21, Fr01-22, Fr01-23, Fr01-24 e Fr01-42 associam-se uma da VIIa, uma da IXab, 
uma da IXbb, uma da X, quatro da XIa, cinco da XIb e uma da XIc. A Fr01-21, Fr01-23, Fr01-24, Fr01-26 e Fr01-42 
associam-se uma da IXab e duas da XIa. A Fr01-21, Fr01-23, Fr01-24 e Fr01-42 associa-se uma da XIa. A Fr01-21, Fr01-
23 e Fr01-42 associam-se duas da XIa. A Fr01-21, Fr01-24, Fr01-26 e Fr01-27 e Fr01-42 associam-se uma da IXaa, onze 
da XIa, uma da XIb e quatro da XId. A Fr01-21, Fr01-24 e Fr01-42 associam-se uma da X e três da XIa. A Fr01-21 e Fr01-
42 associam-se duas da XIa e uma da XIb. Por cima de Fr01-23 reconhece-se duas da XIa, uma da XIb e uma da XId. A 
Fr01-24, Fr01-26 e Fr01-42 associam-se duas da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A Fr01-24, Fr01-25, Fr01-26 e Fr01-42 
associam-se uma da IXba, duas da X, duas da XIa, três da XIb e uma da XIIc picotada. A Fr01-26 e Fr01-42 associa-se uma 
da XIb. A Fr01-42 e Fr01-43 associa-se uma da XIIc picotada. Por cima de Fr01-42 reconhece-se uma da XIa. As restantes 
unidades gráficas que se associam a Fr01-42 encontram-se já no painel F, pelo que só serão referidas no parágrafo seguinte. 

O painel F trata-se do mais profusamente gravado com repertório não figurativo. Assim, a Fr01-01, Fr01-02 e 
Fr01-03 associam-se uma unidade gráfica IXba, uma da chave XIa e uma da XId. A Fr01-01, Fr01-02, Fr01-03, Fr01-04, 
Fr01-05, Fr01-07, Fr01-11, Fr01-12, Fr01-13, Fr01-42 e Fr01-44 associa-se uma da IXc. A Fr01-01 e Fr01-03 associam-
se uma da XIb e uma da XId. A Fr01-01, Fr01-11 e Fr01-13 associa-se uma da XIa. A Fr01-02 associa-se outra da XIa. A 
Fr01-02, Fr01-04, Fr01-11 e Fr01-13 associa-se uma da IXaa. A Fr01-02, Fr01-04, Fr01-11, Fr01-13 e Fr01-44 associam-
se duas da IXaa, uma da IXb, sete da XIa e duas da XIb. A Fr01-02, Fr01-11, Fr01-12, Fr01-13, Fr01-44 e Fr01-45 
associam-se uma da VIA, duas da IXa, quatro da IXaa, catorze da XIa, duas da XIb e duas da XId. A Fr01-02, Fr01-11, 
Fr01-13 e Fr01-44 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-02, Fr01-11, Fr01-13 e Fr01-46 associa-se uma da XIa. 
A Fr01-02, Fr01-13 e Fr01-44 associa-se uma da XIa. A Fr01-02 e Fr01-46 associam-se três da XIa, uma da XIc e uma da 
XIIc picotada. A Fr01-02, Fr01-03, Fr01-11 e Fr01-13 associa-se uma da XIa. A Fr01-02, Fr01-03, Fr01-11, Fr01-13 e 
Fr01-46 associa-se uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-02, Fr01-11 e Fr01-13 associa-se uma da XIa. A Fr01-02, Fr01-11, 
Fr01-13 e Fr01-46 associam-se duas da XIa e uma da XIb. A Fr01-03 associam-se uma da XIa e uma da XIIc picotada. À 
direita e sob Fr01-03 encontra-se uma da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. A Fr01-04 associa-se uma da XIb. A Fr01-04, 
Fr01-05, Fr01-07, Fr01-12 e Fr01-44 associa-se uma da IXbb, três da XIa e uma da XIb. A Fr01-04, Fr01-05, Fr01-07, 
Fr01-42 e Fr01-44 associa-se uma da XIa. A Fr01-04, Fr01-05, Fr01-42 e Fr01-44 associa-se uma da XIa. A Fr01-04, 
Fr01-05 e Fr01-44 associam-se duas da XIb. A Fr01-04, Fr01-06 e Fr01-44 associa uma da XIa e uma da XIc. A Fr01-04, 
Fr01-07 e Fr01-44 associam-se duas da XIa. A Fr01-04, Fr01-11, Fr01-13 e Fr01-44 associam-se uma da IXaa, uma da 
XIa, uma da XIb e uma da XIc. A Fr01-04 e Fr01-44 associa-se uma da XIc. A Fr01-05 associa-se uma XIb. A Fr01-07 
associam-se duas da XIa. A Fr01-07, Fr01-11, Fr01-13 e Fr01-44 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-08 
associa-se uma da XIIc picotada. A Fr01-08 e Fr01-09 associam-se uma da IXa (picotada), uma da XIb, uma da XIc e uma 
da XId. A Fr01-08, Fr01-09, Fr01-11, Fr01-12 e Fr01-13 associa-se uma da XIa. A Fr01-08, Fr01-09, Fr01-11, Fr01-13 e 
Fr01-44 associam-se uma da IIIc, duas da XIa e uma da XIb. A Fr01-08, Fr01-09 e Fr01-13 associam-se uma da IXa, uma 
da IXb e uma da XIc. A Fr01-08 e Fr01-09 associam-se uma da VIIa, uma da XIa e uma da XIIIb. A Fr01-08, Fr01-09 e 
Fr01-42 associa-se uma da IIIc. A Fr01-09 associa-se uma da XIb. A Fr01-09, Fr01-11, Fr01-13 e Fr01-44 associam-se 
uma da IIIc, uma da IXba, uma da IXbb, uma da X, cinco da XIa e uma da XIb. A Fr01-09, Fr01-11, Fr01-12, Fr01-13, 
Fr01-44 e Fr01-45 associa-se uma da XIc. A Fr01-09 e Fr01-13 associam-se uma da IXa, uma da X e duas da XIa. Entre 
Fr01-09, Fr01-10, Fr01-21 e Fr01-42 observa-se duas da IXa, quatro da XIa e uma da XIb. A Fr01-10 associa-se uma da 
XIa. A Fr01-10 e Fr01-13 associa-se uma da X. A Fr01-10, Fr01-13 e Fr01-42 associam-se uma da IXa e quatro da XIa. A 
Fr01-10 e Fr01-42 associam-se uma da IXba, uma da XIa e duas da XIb. A Fr01-11 associam-se uma da IXa, duas da XIa e 
uma da XIb. A Fr01-11, Fr01-12, Fr01-13, Fr01-42 e Fr01-44 associam-se uma da Ia e uma da XIa. A Fr01-11, Fr01-12, 
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Fr01-13 e Fr01-44 associam-se duas da VIIa, uma da IXb, duas da IXba, duas da X, nove da XIa, três da XIb e duas da XIc. 
A Fr01-11, Fr01-12, Fr01-13, Fr01-44 e Fr01-45 associam-se uma da IIIc, uma da VIIa, uma da VIII, três da IXa, quatro 
da IXaa, duas da IXba, duas da X, dezassete da XIa, sete da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. A Fr01-11 e Fr01-13 
associam-se duas da IXaa e duas da XIa. A Fr01-11, Fr01-13 e Fr01-44 associam-se duas da IXa, uma da IXaa, duas da 
IXab, uma da IXb, uma da IXbb, três da XIa e cinco da XIb. À esquerda de Fr01-11 observa-se quatro da XIa. A Fr01-13 
associam-se duas da X, nove da XIa e três da XIb. A Fr01-42 associam-se duas da XIa, uma da XIc e uma da XId. A Fr01-
42 e Fr01-44 associa-se uma da XIb. A Fr01-46 associam-se uma da IXba, cinco da XIa, três da XIb e uma da XId. à direita 
de Fr01-46 observa-se duas da XIa. Finalmente, num plano inferior ao das restantes gravuras, observa-se ainda uma unidade 
gráfica da chave XIb. 

O painel G também apresenta alguma temática não figurativa. A Fr01-37, Fr01-38 e Fr01-64 associam-se duas 
unidades da chave XIa e uma da XIb. A Fr01-37 e Fr01-64 associam-se duas da chave IXa, sete da XIa, uma da XIb, uma da 
XIc e uma da XId. A Fr01-37, Fr01-64 e Fr01-83 associam-se uma da VIII, uma da IXaa, quatro da IXb, uma da X, oito da 
XIa, seis da XIb e seis da XIc. A Fr01-38, Fr01-40, Fr01-57 e Fr01-64 associam-se uma da IXa, uma da XIa e uma da XIb. 
A Fr01-38, Fr01-57 e Fr01-64 associam-se uma da IXa, quatro da XIa e duas da XIc. A Fr01-38, Fr01-57, Fr01-61 e Fr01-
64 associa-se uma da XId. A Fr01-38 e Fr01-64 associam-se três da XIa, cinco da XIb e uma da XIc. A Fr01-39, Fr01-57, 
Fr01-58 e Fr01-59 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-39, Fr01-57, Fr01-58, Fr01-59, Fr01-60 e Fr01-64 
associam-se uma da IIIc, quatro da XIa e duas da XIb. A Fr01-39, Fr01-57, Fr01-58, Fr01-59, Fr01-62 e Fr01-64 
associam-se uma da IIa, duas da XIa e quatro da XIb. A Fr01-39, Fr01-57, Fr01-58, Fr01-59, Fr01-62, Fr01-63 e Fr01-64 
associam-se uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-39, Fr01-57, Fr01-58, Fr01-59 e Fr01-64 associam-se uma da IIb, uma da 
IXab, uma da X, seis da XIa, uma da XIb e duas da XIc. A Fr01-39, Fr01-57, Fr01-58, Fr01-59, Fr01-64 e Fr01-65 
associam-se duas da IIIc e uma da XIa. A Fr01-39, Fr01-57, Fr01-58, Fr01-62 e Fr01-64 associam-se uma da IXb e uma da 
XIa. A Fr01-39, Fr01-57, Fr01-58 e Fr01-64 associa-se uma da IIb. Entre a ganacha de Fr01-39 e a raiz da cauda de Fr01-
58 encontra-se uma da IXa, uma da IXaa e uma da X. A Fr01-57, Fr01-58, Fr01-59, Fr01-63 e Fr01-64 associam-se uma 
da IXb e duas da XIa. A Fr01-57, Fr01-59 e Fr01-64 associam-se uma da IXab e uma da XIa. A Fr01-57, Fr01-61 e Fr01-
64 associa-se uma da XId. A Fr01-57 e Fr01-64 associa-se uma da IXa, uma da IXaa, uma da XIa e uma da XIb. A Fr01-64 
associa-se uma da IXaa e duas da XIa. 
 

Rocha 2 (Fig. 97): Dada a conhecer em 2008, quando se publica decalque da sua superfície (Baptista, Santos & 
Correia, 2008b, 125). Localiza-se na margem direita da ribeira que corta o monte do Fariseu a cerca de 30 m da sua 
confluência atual com o Côa. Trata-se de um afloramento cuja face historiada – orientada para norte – se encontra paralela ao 
leito da ribeira. A superfície é lisa e de cor cinzenta, apresentando forma subtrapezoidal. Encontra-se a cerca de 138 m de 
altitude. 

 
Fig. 97: Rocha 2 do Fariseu (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João Félix). 
 



	 187 

 Apenas se observa um enorme veado picotado orientado para a direita (Fr02-01); este ocupa praticamente toda a 
superfície disponível do painel, encontrando-se em falta – devido a fratura do suporte –a garupa e, eventualmente, a 
terminação do focinho. A pata dianteira corresponde a dois sulcos subparalelos entre si, sendo aberta na extremidade distal; o 
peito é convexo, assim como o bordo traqueal; a linha fronto-nasal é reta, assim como o bordo ventral da cabeça; a boca está 
representada por um pequeno sulco reto horizontal; apenas está representado uma haste vista em perfil, onde se observa uma 
coroa de duas pontas, o estoque e o contraestoque; o bordo cervical é algo encurvado, terminando num garrote pronunciado; 
o que resta do dorso é reto; a zona da nádega é arredondada; o membro posterior é definido por dois bordos, sendo que o 
caudal é reto e o cranial é côncavo; a zona inguinal é fortemente angulosa; o ventre é convexo e a cilheira quase reta.
 Associado ao animal observa-se uma unidade gráfica da chave XIa, picotada. 
 

Rocha 3 (Fig. 98): Conhecida desde 2008, quando se publica o seu decalque (Baptista, Santos & Correia, 2008b, 
120). Localiza-se a cerca de 75 m para sul da ribeira epónima a cerca de 138 m de altitude. Trata-se de um afloramento cuja 
face historiada – orientada para és-sudeste – se encontra perpendicular ao curso do Côa. A superfície é lisa e de cor castanho-
acinzentada. Atualmente a rocha está bastante fraturada, sendo possível distinguir-se três painéis historiados. 
 

 
Fig. 98: Rocha 3 do Fariseu (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João Félix). 
 
 O primeiro painel encontra-se no sector superior esquerdo, apresentando uma forma subtrapezoidal, podendo nele 
observar-se dois cavalos conseguidos pela modalidade B da picotagem. Um destes, orientado para a direita, ocupa o centro 
do painel (Fr03-01); a cabeça é bastante modelada, sendo perceptível uma diferença entre a fronte e o chanfro; o focinho é 
arredondado e a distinção entre o queixo e a ganacha – esta profundamente convexa, prolongando-se a linha que a define 
pelo interior da cabeça do animal – bastante vincada; no interior observa-se um olho e a narina subcircular; a crineira está 
separada do pescoço pelo bordo crinal e prolonga-se em bico para além da fronte; a cérvico-dorsal é suave, sendo, no 
entanto, patentes, quer dorso, quer a garupa; não se observa a cauda; a nádega é arredondada; a pata traseira está reduzida ao 
bordo cranial da coxa que se prolonga um pouco pelo flanco do animal; a linha ventral é convexa; as patas dianteiras são 
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lineares, dispondo ambas de cascos de forma oval, tendo sido gravadas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o 
antebraço está representado no interior do animal; o peito é reto e o bordo traqueal convexo. 

Por cima e gravado após o anterior observa-se o outro equídeo, orientado para a esquerda, de dimensões mais 
discretas e com a cabeça debruçada para baixo (Fr03-02); quer a cabeça, quer os quartos traseiros estão interrompidos; da 
primeira apenas se observa um bordo ventral fortemente convexo; o pescoço é longo e esguio; a linha cérvico-dorsal é suave, 
sendo evidente o garrote (pronunciado devido à posição do animal e – mais discreto – o dorso; a zona inferior da nádega é 
arredondada; a pata traseira é comprida, dispõe de jarrete e casco de forma oval; um traço atrás da anca pode corresponder à 
extremidade distal da cauda; a zona inguinal é bastante angulosa; o ventre é arredondado e o cilhadouro reto; o membro 
anterior é igualmente comprido, dispondo também de um casco oval; o peito é ligeiramente convexo e o bordo traqueal 
côncavo (também condicionado pela posição do animal). 

À direita de Fr03-01 observa-se uma figura em forma de triângulo aberto na base que pode corresponder a uma 
unidade gráfica da chave IXa. Uma série de picotados dispersos encontram-se sobretudo concentrados sobre Fr03-01. 
 O segundo painel encontra-se a cerca de 20 cm abaixo do anterior, numa posição mais recuada, dispondo de uma 
forma sub-retangular. Observa-se a metade ventral de um quadrúpede picotado (modalidade B), orientado para a esquerda 
(Fr03-03); a metade dorsal terá desaparecido por fratura do suporte; a pata traseira apresenta uma coxa excessivamente larga 
e arredondada, que adelgaça profundamente na zona da canela; um ligeiro pronunciamento do bordo caudal pode 
corresponder ao jarrete; o bordo cranial prolonga-se pelo flanco do animal; a zona inguinal forma um ângulo quase reto, 
apresentando o ventre ligeira curvatura; o cilhadouro é reto, encurvando bruscamente antes de chegar à pata dianteira; desta 
só resta a extremidade distal, deixada em aberto; ambos os bordos apresentam curvatura pronunciada para o interior. Alguns 
picotados dispersos encontram-se sobre a zona do ventre do animal. 
 O topo do terceiro painel localiza-se para a direita da base do painel anterior, apresentando uma forma poligonal. 
Para além de alguns picotados dispersos, apenas se observa o que poderia muito bem corresponder à cérvico-dorsal de um 
cavalo disposto na horizontal, mas de orientação imprecisa (Fr03-04). Também esta figura foi picotada com a variante B 
desta técnica. 
 

Rocha 4 (Figs. 99 e 100): Foi dada a conhecer em 2015, quando se publica decalque da mesma (Santos, 2015A, 78). 
Localiza-se a cerca de 100 m para jusante da rocha 1, a 122 m de altitude. Trata-se de uma superfície de forma irregular, 
orientada para és-sudeste, dispondo-se, portanto, perpendicularmente em relação ao Côa. Apresenta forme irregular, 
encontrando-se muito fragmentada no lado direito; a microtopografia da rocha permite a distinção de três sectores que, 
parecem ter sido já tidos em conta, pelo menos em grande parte, pelos gravadores do Paleolítico. A textura é lisa e a cor 
castanho-acinzentada. Todos os grafismos presentes na rocha foram conseguidos por incisão. 
 O primeiro sector individualizado corresponde ao esquerdo; trata-se de um conjunto de três superfícies onde apenas 
se identificaram unidades gráficas não figurativas: uma da chave VIII, oito da chave XIa, oito da XIb e uma da XIc. 
 O segundo sector – sector direito – é o mais ricamente historiado (Figs. 99 e 100). É dominado pela presença de um 
auroque definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda, encontrando-se ligeiramente inclinado para cima (Fr04-
01); a cabeça é extremamente realista: a linha fronto-nasal apresenta fronte ligeiramente convexa e chanfro reto; o bordo 
ventral da mesma apresenta também clara distinção entre a ganacha convexa e o queixo reto; reto é também a ponta do 
focinho; no interior observa-se o olho e a narina foliformes e a boca; os cornos são perimetralmente definidos e preenchidos 
no interior, encontrando-se dispostos em perfil biangular reto; são unidos pela marrafa, também preenchida interiormente; a 
orelha é foliforme; a cérvico-dorsal apresenta cernelha hipertrofiada, um dorso curto e côncavo e uma garupa angulosa; a raiz 
da cauda é pouco definida; o seu troço é definido perimetralmente e terminado em vassoura; ambos os pares de patas se 
dispõem em perfil uniangular; as traseiras são desprovidas de cascos, embora se observe coxas, jarretes, o joelho da direita e 
canelas; as dianteiras apresentam casco, canelas, joelhos e antebraços; na linha ventral observa-se a bainha e a cilheira reta; o 
peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 
 A hipertrofia da cernelha do animal anterior dever-se-á ao facto deste ter reaproveitado a cérvico-dorsal de um 
cavalo gravado previamente, também definido por contorno múltiplo e também orientado para a esquerda (Fr04-02); assim a 
cernelha do auroque anterior corresponde à crineira do cavalo agora em causa; esta termina em ângulo sobre a linha fronto-
nasal convexa da cabeça do animal; esta dispõe ainda de um focinho apontado e de um bordo ventral com ganacha convexa e 
queixo reto; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; ambos os pares de patas se dispõem em perfil biangular oblíquo, 
sendo todas desprovidas de cascos; o membro anterior esquerdo encontra-se fletido e é definido por dois bordos paralelos 
entre si, enquanto o direito apresenta antebraço subtriangular e canela linear; o posterior esquerdo é de forma subtriangular e 
o direito é mais modelado, observando-se no bordo caudal o jarrete e no cranial o joelho; a linha ventral é curta e côncava. 
 Cortando parte da crineira do cavalo anterior encontra-se a cabeça de um outro, também orientado para a esquerda e 
definido por contorno múltiplo (Fr04-03); esta cabeça apresenta linha fronto-nasal com fronte bombeada e chanfro reto; a 
ponta do focinho é convexa e o bordo ventral apresenta ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se uma narina 
globular (gravada em torno de uma mancha de óxidos de ferro), uma boca foliforme e um olho foliforme; a crineira é em 
escada, prolongando-se de forma quase reta até ao dorso do animal; este é reto também; o peito é convexo e o bordo traqueal 
também reto; as patas dianteiras são curtas, de forma subtriangular e dispostas em perfil biangular oblíquo; as traseiras são de 
proporções maiores e modelas, observando-se coxas, jarretes e canelas e dispondo-se ambas em perfil uniangular; a linha 
ventral é semielíptica.
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Fig. 99: Rocha 4 do Fariseu (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, de Marcelo Silvestre e do autor).
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Fig. 100: Matriz estratigráfica do sector central da rocha 4 do Fariseu. 
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 Na zona das cabeças dos três animais referidos anteriormente observa-se um cavalo definido por contorno múltiplo, 
orientado para a direita (Fr04-04); a cabeça apresenta linha fronto-nasal com fronte reta e chanfro convexo; convexa são 
também a ponta do focinho e a ganacha, sendo o queixo reto; a crineira é longa e convexa, sendo delimitada interiormente e com 
a extremidade cranial pouco definida; a cérvico-dorsal apresenta dorso reto e garupa convexa; a cauda é farta e a sua inserção 
subtriangular; a nádega é convexa; as patas traseiras são modeladas (com coxas, jarretes e canelas) e dispostas em perfil 
biangular oblíquo; a linha ventral é convexa; os membros anteriores encontram-se em perfil uniangular, sendo ambos modelados 
(o direito com antebraço, joelho e canela e o esquerdo com antebraço canela e esboço de casco); o peito é convexo e o bordo 
traqueal côncavo. 
 Praticamente sobrepondo a cabeça do equídeo anterior encontra-se uma outra cabeça de cavalo, definido por contorno 
simples e múltiplo, orientado para a direita (Fr04-05); esta cabeça carateriza-se pelo seu comprimento, apresentando linha 
fronto-nasal convexa, focinho apontado e bordo ventral com ganacha convexa e queixo côncavo; do animal observa-se ainda o 
cilhadouro convexo, o bordo caudal da pata dianteira curvo, o peito convexo e o bordo traqueal ligeiramente côncavo. 
 Acima dos dois animais previamente descritos observa-se o que poderá corresponder à cérvico-dorsal de um outro 
equídeo definido por contorno simples, orientado para a direita (Fr04-06); esta cérvico-dorsal carateriza-se por crineira (ou 
bordo crinal) convexa, ténue garrote, dorso reto e garupa convexa; o degrau da crineira de Fr04-03 parece também corresponder 
ao bordo traqueal e arranque da ganacha deste animal. 
 Em frente de Fr04-04 e Fr04-05 observa-se dois antropomorfos acéfalos; um destes é definido por contorno múltiplo e 
orienta-se para a direita (Fr04-07); da cabeça só se observa a nuca pouco definida e de forma convexa; as costas são algo 
côncavas e a nádega ligeiramente convexa; convexo é também o bordo anterior do tronco; os membros superiores encontram-se 
fletidos para cima, sendo definidos por dois bordos paralelos e dispostos em perfil uniangular. 
 O outro antropomorfo (Fr04-08) é definido por contorno simples e múltiplo (membros superiores), parecendo, devido à 
posição dos membros superiores, abraçar a zona da cintura do antropomorfo anterior; aqueles encontram-se também fletidos, em 
perfil uniangular; os bordos destes membros acabam por se juntar na extremidade distal dos mesmos, parecendo ainda que na do 
membro direito alguns traços poderão corresponder aos dedos bastante esquematizados; as costas são côncavas e a nádega 
convexa; dos membros inferiores observa-se o bordo posterior reto de um deles e o bordo anterior fletido do mesmo (o que faria 
uma perna muito larga) ou do remanescente (faltando assim a separação entre eles). 
 O último antropomorfo é cortado na zona da cintura pela cérvico-dorsal de uma fêmea de cabra-montês orientada para a 
direita e definida por contorno simples e múltiplo (Fr04-09); a cabeça apresenta forma subtriangular com linha fronto-nasal 
convexa, bordo ventral reto e focinho apontado; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal 
apresenta bordo cervical côncavo, dorso reto e garupa tenuemente convexa; a cauda é definida por dois bordos paralelos caídos 
sobre a nádega; esta é direita; as duas patas traseiras, definidas por dois bordos e dispostas em perfil biangular oblíquo, 
apresentam coxas subtriangulares e canelas retas; a linha ventral é apenas esboçada e de forma irregular; a pata dianteira é 
definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 Acima da cabeça do animal anterior observa-se o prótomo de um equídeo definido por contorno simples, orientado para 
a esquerda (Fr04-10); a cabeça subtriangular é definida por uma linha fronto-nasal reta, um focinho apontado e um bordo ventral 
com ganacha e queixo convexos, separados por uma barbada côncava; o bordo traqueal é côncavo; um pequeno traço acima da 
fronte poderá corresponder ao degrau da crineira. 
 Ainda nesta zona do painel parece observar-se o que corresponderá à metade ventral de um quadrúpede definido por 
contorno múltiplo, orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo (Fr04-11); deste quadrúpede observa-se o bordo 
cranial da pata traseira, a linha ventral, a pata dianteira e o bordo traqueal (indistinto do peito); o primeiro é curvo, terminado 
num esboço de casco globular; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é definida por dois bordos sub-retilíneos, paralelos 
entre si; o bordo traqueal é reto. 
 Refira-se ainda nesta zona do painel um outro conjunto de incisões que parece corresponder a parte da nádega, pata 
traseira e linha ventral de um quadrúpede definido por contorno simples orientado para a esquerda (Fr04-12); a nádega é 
convexa; a pata é de forma subtriangular e a linha ventral sub-retilínea. 
 Ocupando, grosso modo, o flanco de Fr04-01 e Fr04-02, encontra-se a representação parcial de um veado definido por 
contorno múltiplo, orientado para a direita (Fr04-13); a cabeça é de forma troncocónica com linha fronto-nasal e bordo ventral 
retos, tendo a ponta do focinho sido deixada em aberto; apenas uma haste foi figurada, dela se observando o estoque, o 
contraestoque e o tronco; a cérvico-dorsal apresenta garrote saliente, dorso reto e garupa convexa; a cauda é tubular, 
encontrando-se caída sobe a nádega e apresentando proporções exageradas para cervídeo; a nádega é convexa; do animal 
observa-se ainda as patas traseiras dispostas em perfil biangular oblíquo; apresentam ambas as coxa, jarretes e canelas; na pata 
direita observa-se ainda o bordo caudal do casco. 
 Sob o garrote do animal anterior encontra-se a garupa de um veado definido por contorno múltiplo, também orientado 
para a direita (Fr04-14); a garupa é convexa, assim como a nádega; a cauda é foliforme; do animal observa-se ainda o dorso 
reto, uma orelha afilada e as terminações distais de duas pontas; a zona do dorso parece encontrar-se estriada. 
 No flanco de Fr04-13 observa-se o prótomo muito esquemático de um capríneo definido por contorno simples e duplo, 
orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo (Fr04-15); a linha fronto-nasal é ligeiramente côncava e o bordo 
ventral da cabeça sub-retilíneo; o bordo cervical e o corno são retos; no interior da cabeça observa-se ainda um olho amendoado. 
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 Para a esquerda deste animal parece definir-se o bordo traqueal, peito e pata dianteira de um quadrúpede definido por 
contorno simples orientado para a direita (Fr04-16); o primeiro é côncavo e o segundo convexo; a pata dianteira é definida por 
dois bordos retos paralelos entre si. 
 Junto da base do sector, cruzando a extremidade distal do membro posterior esquerdo de Fr04-03, encontra-se um 
possível prótomo de equídeo, definido por contorno simples (crineira) e múltiplo (bordos ventrais da cabeça e pescoço) 
orientado para a esquerda (Fr04-17); o bordo ventral da cabeça é algo convexo; o do pescoço e a crineira são convexos. 
 Na tábua do pescoço do equídeo anterior observa-se a metade dorsal da cabeça de um auroque cujo resto do corpo se 
encontra no sector inferior (Fr04-18); a linha fronto-nasal apresenta fronte convexa e chanfro reto; do bordo ventral só se 
observa o arranque reto; a nuca é convexa; no interior observa-se o olho foliforme); os cornos dispõem-se em perfil biangular 
oblíquo, sendo o direito em forma de S e o esquerdo curvo; a cérvico-dorsal e o bordo traqueal são côncavos. 
 As restantes figurações do painel correspondem a unidades gráficas não figurativas. Associam-se a Fr04-01 uma da 
chave IIa, uma da VIII, quatro da IXa, quatro da IXab, duas da X, catorze da XIa, doze da XIb, quatro da XIc, uma da XId e 
duas da XIIIb. A Fr04-01 e Fr04-02 associam-se duas da VIIa, uma da IXaa, uma da IXbb, catorze da XIa e doze da XIb. A 
Fr04-01, Fr04-02 e Fr04-03 associam-se uma da IXba e quatro da XIa. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03 e Fr04-04 associam-se 
uma da VIIa, uma da XIa e uma da XIb. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-04 e Fr04-05 associam-se duas da XIa e uma da 
XIc. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-04, Fr04-05, Fr04-08 e Fr04-09 associa-se uma da IXaa. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-
03, Fr04-04, Fr04-05, Fr04-08, Fr04-09, Fr04-11 e Fr04-13 associa-se uma da XIa. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-04, 
Fr04-05 e Fr04-11 associa-se uma da IIIa. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-04, Fr04-06 e Fr04-11 associam-se uma da IXa 
e uma da XIc. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-04 e Fr04-09 associa-se uma da IIb. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-04 
e Fr04-11 associa-se uma da IIb e uma da XIa. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03 e Fr04-05 associa-se uma da XIb. A Fr04-01, 
Fr04-02, Fr04-03, Fr04-08, Fr04-09 e Fr04-11 associa-se uma da XIa. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-04, Fr04-05, 
Fr04-08 e Fr04-09 associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da IXbb, duas da XIa, uma da XIb, duas da XIc e uma da XId. 
A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-09, Fr04-13, Fr04-14 e Fr04-15 associam-se uma da VIIa, uma da XIb e uma da XId. A 
Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-09, Fr04-13 e Fr04-15 associa-se duas da IXa, uma da XIa, três da XIb, duas da XId e uma 
da XIIIb. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-09, Fr04-13, Fr04-15 e Fr04-16 associa-se uma da XIb. A Fr04-01, Fr04-02, 
Fr04-03 e Fr04-13 associam-se uma da IXba, quatro da XIa e três da XIb. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-13, Fr04-14 e 
Fr04-15 associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, duas da X, seis da XIa, duas da XIb e três da XIc. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-
03, Fr04-13 e Fr04-15 associam-se uma da VIIa, uma da IXa e duas da XIc. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03, Fr04-15 e Fr04-16 
associam-se uma da VIIa e uma da XIc. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-03 e Fr04-16 associam-se uma da X e uma da XIb. A Fr04-
01, Fr04-02 e Fr04-04 associam-se uma da IIIc, duas da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, uma da IXbb, uma da 
X, quinze da XIa, seis da XIb, duas da XIc e duas da XId. A Fr04-01, Fr04-02, Fr04-04 e Fr04-05 associa-se uma da VIIa. A 
Fr04-01, Fr04-02, Fr04-04 e Fr04-06 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da XIa, uma da XIb, duas da XIc e uma da 
XIIIb. A Fr04-01, Fr04-02 e Fr04-06 associam-se uma da VIIa, duas da IXaa, cinco da XIb, três da XIc e uma da XIIIb. A 
Fr04-01, Fr04-02 e Fr04-13 associam-se uma da VIIa, uma da VIII e quatro da XIa. A Fr04-01, Fr04-02 e Fr04-16 associa-se 
uma da XIc. A Fr04-01 e Fr04-03 associam-se duas da Ia, uma da IIIc, duas da VIIa, três da IXa, três da IXb, uma da IXba, uma 
da IXbb, uma da X, dezoito da XIa, dez da XIb, quatro da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. A Fr04-01, Fr04-03, Fr04-04, 
Fr04-05, Fr04-07 e Fr04-11 associa-se uma da XIc. A Fr04-01, Fr04-03 e Fr04-09 associa-se uma da XIa. A Fr04-01, Fr04-
03, Fr04-13 e Fr04-14 associam-se duas da VIIa, duas da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, uma da IXba, cinco da XIa, quatro 
da XIb, duas da XIc e duas da XId. A Fr04-01, Fr04-03 e Fr04-17 associam-se uma da VIIa, uma da IXab e uma da XIIIb. A 
Fr04-01 e Fr04-04 associam-se uma da IXa, três da XIa, duas da XIb e duas da XIc. Entre Fr04-01 e Fr04-06 identifica-se três 
da XIa, três da XIb e uma da XIc. Entre Fr04-01 e Fr04-17 observa-se duas da IXaa, uma da IXba, uma da IXbb, cinco da XIa, 
duas da XIb e uma da XIc. À direita de Fr04-01 encontra-se três da IXa, três da XIa e duas da XIIIb. A Fr04-02 associam-se 
uma da VIIa, uma da IXbb, uma da X, cinco da XIa e três da XIb. A Fr04-03 associam-se duas da IXba, uma da IXbb, uma da 
X, dez da XIa e duas da XIb. A Fr04-03 e Fr04-04 associa-se uma da IXbb. A Fr04-03, Fr04-04 e Fr04-05 associam-se duas 
da XIa. A Fr04-03, Fr04-04, Fr04-05 e Fr04-11 associam-se duas da IXaa, uma da IXbb, uma da X, duas da XIb, uma da XIc e 
uma da XId. A Fr04-03, Fr04-04, Fr04-08, Fr04-09 e Fr04-11 associa-se uma da XIb. A Fr04-03, Fr04-04 e Fr04-11 
associam-se duas da XIa e duas da XIc. A Fr04-03 e Fr04-05 associam-se duas da XIa. A Fr04-03, Fr04-07, Fr04-08 e Fr04-
11 associa-se uma da IXab. A Fr04-03, Fr04-07 e Fr04-11 associam-se uma da IXb, uma da X, uma da XId e uma da XIIIb. A 
Fr04-03, Fr04-08 e Fr04-09 associam-se uma da XIa e duas da XIb. A Fr04-03, Fr04-08, Fr04-09 e Fr04-11 associam-se uma 
da VIIa, uma da IXb, uma da XIa e uma da XIb. A Fr04-03, Fr04-08 e Fr04-11 associam-se uma da VIIa, uma da XIa e uma da 
XIb. A Fr04-03 e Fr04-09 associam-se três da VIIa, uma da IXab, duas da X, cinco da XIa e três da XIb. A Fr04-03, Fr04-09, 
Fr04-10 e Fr04-11 associam-se três da VIIa, duas da IXab, uma da IXb e uma da XIb. A Fr04-03, Fr04-09 e Fr04-11 
associam-se uma da IIa, uma da VIIa, uma da VIII, uma da IXa, uma da IXaa e duas da XIa. A Fr04-03, Fr04-09, Fr04-11, 
Fr04-12, Fr04-13 e Fr04-14 associa-se uma da IIa. A Fr04-03, Fr04-09, Fr04-11 e Fr04-13 associam-se duas da IXa e três da 
XIa. A Fr04-03, Fr04-09 e Fr04-13 associam-se uma da IXaa, uma da IXab, uma da XIa e uma da XIb. A Fr04-03, Fr04-10 e 
Fr04-11 associam-se uma da X e uma da XIa. A Fr04-03 e Fr04-11 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXab, quatro 
da XIa e cinco da XIb. A Fr04-03, Fr04-11, Fr04-12 e Fr04-13 associa-se uma da XIc. A Fr04-03, Fr04-11 e Fr04-13 
associam-se uma da IXa e uma da XIb. A Fr04-03 e Fr04-12 associam-se duas da XIa. A Fr04-03, Fr04-12 e Fr04-13 
associam-se uma da IXab, uma da IXb e três da XIc. A Fr04-03, Fr04-12, Fr04-13 e Fr04-14 associa-se uma da XIc. A Fr04-
03, Fr04-12 e Fr04-14 associam-se uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXba, uma da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A Fr04-03 
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e Fr04-13 associam-se uma da VIIa, uma da X, quatro da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A Fr04-03, Fr04-13 e Fr04-14 
associam-se uma da VIIa e uma da IXab. A Fr04-03 e Fr04-14 associam-se uma da VIIa, uma da X e seis da XIa. A Fr04-03 e 
Fr04-17 associam-se uma da IXbb, três da XIa, uma da XIc e uma da XId. Entre Fr04-03 e Fr04-12 observa-se cinco da XIa e 
uma da XIb. A Fr04-04 associam-se uma da IXab, uma da XIa e uma da XIb. À esquerda de Fr04-04 identifica-se uma da chave 
XIa e uma da XIc. A Fr04-06 associa-se uma da chave IXab. A Fr04-07 e Fr04-11 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A 
Fr04-09 e Fr04-11 associam-se uma da VIII, uma da IXaa, quatro da XIa e uma da XIb. A Fr04-10 e Fr04-11 associam-se três 
da XIa. A Fr04-11 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXbb, sete da XIa e duas da XIb. A Fr04-11 e Fr04-12 
associa-se uma da XIc. A Fr04-11, Fr04-12 e Fr04-13 associa-se uma da XIc. A Fr04-12 associam-se duas da VIIa, uma da 
IXa, uma da IXb, uma da IXbb, uma da X, sete da XIa e uma da XIc. A Fr04-12 e Fr04-13 associam-se duas da XIa e uma da 
XIIIb. A Fr04-12 e Fr04-14 associa-se uma da VIIa. A Fr04-14 associam-se uma da IXb, duas da XIa, uma da XIb e uma da 
XId. A Fr04-17 associam-se duas da VIIa, uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, sete da XIa, seis da XIb, duas 
da XIc, duas da XId e uma da XIIIb. À direita de Fr04-17 observa-se uma da IIIc, quatro da VIIa, duas da IXa, uma da IXaa, 
uma da IXba, uma da IXbb, uma da X, onze da XIa, três da XIb, duas da XIc, quatro da XId e uma da XIIIb. A Fr04-17 e Fr04-
18 associam-se uma da IIa, uma da VIIa, uma da IXc, três da XIa, duas da XIb e duas da XId. As restantes unidades gráficas não 
figurativas associadas a Fr04-18 encontram-se já no painel inferior direito, pelo que só as enumeraremos no local respetivo. 
 No sector inferior, para além do tronco de Fr04-18, observa-se ainda outros dois animais e uma pata traseira isolada, 
todos conseguidos por incisão. Um dos animais corresponde a um cavalo definido por contorno múltiplo, orientado para a 
esquerda (Fr04-19); apresenta cabeça subtroncocónica, com linha fronto-nasal reta, focinho convexo, ganacha convexa e queixo 
direito; no interior observa-se o olho reniforme e a narina subcircular; a crineira é em escada, encontrando-se delimitada 
internamente e preenchida por alguns traços incisos correspondentes à sua intugmenta. A cérvico-dorsal apresenta ténue garrote, 
dorso reto e garupa convexa; a pata dianteira é algo modelada, observando-se antebraço, canela e casco; o peito é convexo e o 
bordo traqueal côncavo. 
 O outro animal corresponde a um cervídeo definido por contorno simples, orientado para a direita (Fr04-20); a cabeça 
desapareceu devido a fratura do suporte; a cérvico-dorsal apresenta garrote convexo, dorso reto e garupa convexa; a cauda é 
linear e caída sobre a nádega; esta é convexa; a pata traseira é modelada, observando-se coxa, jarrete, canela e casco bifurcado; a 
linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira côncava; a bainha é afilada; da pata traseira só se observa o arranque do 
antebraço; o peito é côncavo. 
 A pata isolada (Fr04-21) é modelada e conseguida por contorno múltiplo; pertenceria a um cavalo orientado para a 
esquerda; observa-se coxa, jarrete, machinhos e casco globular. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas. Ao tronco de Fr04-18 associam-se uma da 
chave IXa, uma da XIa e uma da XIc. A Fr04-18 e Fr04-19 associam-se uma da VIIa, duas da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A 
Fr04-18, Fr04-19 e Fr04-20 associam-se uma da IXaa, uma da IXba, uma da XId e uma da XIIIb. A Fr04-18, Fr04-19, Fr04-
20 e Fr04-21 associam-se uma da IXab, uma da IXb, três da XIa, uma da XIb, três da XIc e uma da XIIIb. A Fr04-18 e Fr04-20 
associam-se uma da IXba, três da XIa e duas da XIb. A Fr04-18, Fr04-20 e Fr04-21 associam-se uma da IXaa, uma da IXab, 
uma da X, duas da XIa, duas da XIb e duas da XIc. A Fr04-18 e Fr04-21 associam-se uma da X, quatro da XIa, duas da XIb e 
uma da XIc. A Fr04-19 associam-se uma da IIa, nove da VIIa, cinco da IXa, duas da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, três da 
IXba, quatro da IXbb, cinco da X, vinte e seis da XIa, quinze da XIb, dez da XIc, três da XId e duas da XIIIb. A Fr04-19 e 
Fr04-20 associam-se cinco da VIIa, uma da VIII, quatro da IXa, três da IXaa, quatro da IXab, uma da IXb, duas da IXba, duas 
da IXbb, uma da X, trinta da XIa, dezassete da XIb, cinco da XIc e uma da XIIIb. A Fr04-19, Fr04-20 e Fr04-21 associam-se 
cinco da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, duas da IXab, uma da IXba, uma da IXbb, uma da IXc, oito da XIa, três da XIb, uma 
da XIc e uma da XIIIb. A Fr04-19 e Fr04-21 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, três da XIa, duas da XIb e uma da XIIIb. À 
esquerda de Fr04-19 encontra-se uma da VIII, duas da IXab, uma da X, doze da XIa, nove da XIb, três da XIc, uma da XIIIa e 
uma da XIIIb. Abaixo de Fr04-19 observa-se uma da IIa, oito da VIIa, três da IXa, quatro da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, 
duas da IXba, cinco da IXbb, uma da X, trinta e quatro da XIa, quinze da XIb, três da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. A Fr04-
20 associam-se três da VIIa, duas da IXb, nove da XIa, duas da XIc e uma da XId. A Fr04-20 e Fr04-21 associam-se uma da 
IXb, duas da XIa e duas da XIb. 
 

Rocha 5 (Fig. 101): Foi dada a conhecer em 2008, quando se publicou o seu decalque (Baptista, Santos & Correia, 
2008b, 119). Localiza-se a cerca de 25 m para su-sudeste da rocha 3, a uma altitude de 130 m. A face historiada é perpendicular 
ao Côa, orientando-se para és-sudeste. Apresenta uma superfície lisa de cor castanho-acinzentada. Nela foram identificados dois 
painéis historiados, encontrando-se um deles atualmente assoreado. 
 O painel assoreado apresenta forma subtrapezoidal e é constituído por duas figuras animais e diversos picotados 
dispersos. A figura que se encontra na base da estratigrafia corresponde a um cavalo picotado orientado para a direita (Fr05-01); 
encontra-se fracturado na zona da cabeça; desta só se observa um queixo longo e reto e parte do focinho arredondado; esta 
cabeça destaca-se pelo seu exagerado comprimento; já o pescoço é esguio e encurvado; da crineira – separada do pescoço – só se 
observa o arranque junto ao garrote; a linha cérvico-dorsal é direita; a nádega é arredondada; no membro posterior observa-se 
bem a distinção entre coxa e canela, sendo esta definida por dois bordos retos e aberta na zona distal, e a coxa por traço 
transversal existente entre a canela e a zona inguinal; a cauda cai na vertical a partir da extremidade da nádega, sendo 
praticamente paralela à pata traseira: a zona inguinal forma um ângulo muito aberto; o ventre é ligeiramente curvo e o cilhadouro 
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junto da ligação com o membro anterior pronunciadamente convexo; a pata traseira é definida por dois bordos retos ligados em 
baixo por casco curvo; peito e bordo traqueal são definidos indistintamente por traço algo côncavo. 

Sobre esta figura, e aproveitando-a em parte, foi gravada por picotagem uma representação parcial dum veado orientada 
para a direita (Fr05-02); apresenta cabeça de forma genericamente triangular com focinho arredondado; as duas hastes foram 
gravadas em perfil biangular reto, sendo que as pontas das coroas são as únicas representadas (três na haste direita e duas na 
esquerda); o pescoço é curvo; a cérvico-dorsal corresponde a um aproveitamento da barriga do animal anteriormente descrito; as 
patas dianteiras são curtas, abertas na extremidade distal e representadas em perfil biangular reto; o que está representado da 
linha ventral corresponde a um traço ligeiramente curvo. 
 O segundo painel localiza-se para a esquerda e a uma cota ligeiramente superior. Aí apenas se identifica alguns 
picotados dispersos e dois sulcos algo curvos obtidos por picotagem que podem corresponder a duas unidades da chave XIa. 

 
Fig. 101: Rocha 5 do Fariseu (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João Félix). 
 

Rocha 6 (Fig. 102): Conhecida desde 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008b, 121). Ladeia a rocha 1 por sudoeste, 
apresentando forma subtriangular e cor castanho-acinzentada. A face historiada orienta-se para sudeste, sendo grosso modo 
perpendicular ao curso do Côa. Encontra-se a uma altitude de 125 m. 
 O repertório figurativo consiste num prótomo de um animal que poderá corresponder a um auroque ou a um veado 
obtido por picotagem e orientado para a esquerda (Fr06-01). A cabeça apresenta linha fronto-nasal reta, focinho igualmente reto 
e bordo ventral com queixo reto e ganacha quase indistinta de um bordo traqueal que começa por ser ligeiramente côncavo e se 
vai tornando gradualmente convexo; no interior da cabeça observa-se um olho, a narina e a boca, saindo desta curta língua 
ligeiramente encurvada para baixo; os cornos (ou estoque) estão representados em perspetiva biangular oblíqua consistindo 
apenas em dois traços curvos paralelos entre si. Parte da dificuldade da identificação da espécie prende-se com o comportamento 
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refletido pela cabeça – levantada e com a língua fora da boca; tratando-se de um auroque seria o único no Côa com este tipo de 
movimento e com esta forma de representar os cornos; correspondendo esta a um veado em que apenas estavam representados 
os estoques (situação que se verifica também na rocha 1 da Quinta da Barca – figura QB01-56), não deixaria este de ter um 
focinho demasiadamente reto e igualmente sem paralelos no Côa. 

 
Fig. 102: Rocha 6 do Fariseu (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João Félix). 
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Rocha 8 (Fig. 103): Foi dada a conhecer em 2009, quando se publica o seu decalque (Baptista, 2009a, 106-107). 
Localiza-se a cerca de 200 m sul da rocha 5, a uma altitude de 138 m. Corresponde a uma bancada que se desenvolve no sentido 
sudoeste – nordeste, dispondo de uma microtopografia bastante acidentada, observando-se vários painéis que se destacam 
relativamente à superfície geral da rocha. Apresenta uma forma genérica sub-retangular e uma cor castanho-ferruginosa. A 
superfície apresenta uma textura lisa e encontra-se orientada para és-sudeste, aqui já subparalela ao curso do Côa. Procederemos 
à descrição da rocha por sectores, tal como fizemos para a rocha 1 
 Assim, no sector esquerdo observa-se três animais e uma figura antropomórfica. A primeira localiza-se na extremidade 
superior esquerda do sector e corresponde a um cavalo inciso definido por contorno múltiplo orientado para a direita (Fr08-01). 
Apresenta cabeça de contorno genericamente retangular, com uma ligeira inflexão que distingue o queixo da ganacha; as orelhas 
são curtas e representadas em perfil biangular reto; o pescoço é largo e atarracado, descendo suavemente para o dorso que é 
direito; a cauda, curta, corresponde ao prolongamento da cérvico-dorsal; as duas patas traseiras apresentam forma triangular e 
estão representadas em perfil biangular oblíquo; a zona inguinal é pronunciada; a linha ventral é convexa no ventre, tornando-se 
mais direita no cilhadouro e voltando a encurvar ligeiramente perto do inicio da coxa dianteira; esta apresenta também a forma 
triangular invertida, correspondendo, provavelmente, o prolongamento dos lados às duas pernas anteriores vistas segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; ao nível das demarcações interiores deve destacar-se a 
que existe entre a cabeça e o pescoço, entre a coxa traseira e o resto do corpo e entre a zona inguinal e a garupa; tecnicamente 
estamos perante um caso que associa o contorno simples e o múltiplo (zonas da cabeça, peito, cilhadouro, membros anteriores e 
demarcação dos quartos traseiros). 

A cerca de 70 cm para a direita observa-se a segunda figura animal. Trata-se de um animal inciso, orientado para a 
direita que parece associar características de cavalo e cabra-montês (Fr08-02); a cabeça parece corresponder à de um cavalo: é 
longa, com linha fronto-nasal direita, focinho arredondado e bem separado do beiço inferior também arredondado, sendo o bordo 
ventral convexo; o prolongamento exagerado da linha fronto-nasal para lá da nuca poderá representar também a crineira; o 
pescoço é curto; a linha cérvico-dorsal é pronunciada, observando-se bem a distinção entre o dorso e a garupa (também 
caraterística de equídeo); aparenta ter duas caudas: uma que se prolonga a partir da garupa e que, embora curta, se aproxima da 
de cavalo; uma outra que arranca de um rearranjo da garupa e que corresponde à tradicional cauda de dois bordos paralelos 
própria da cabra-montês; a pata traseira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a linha ventral é profundamente 
convexa; a pata dianteira é claramente divisível entre coxa – de forma triangular – e canela – prolongamento do bordo caudal da 
coxa; destaque-se ainda a existência de dois cornos de cabra-montês perspetivados de forma biangular oblíqua, sendo o da 
esquerda em “lira” e o da direita curvo e excessivamente “deitado”; refira-se ainda a existência de uma série de linhas, paralelas 
à fronte e pescoço, que poderão representar a crineira do animal; tecnicamente, a figura associa contorno simples a múltiplo. 

A esta figura associa-se por sobreposição um antropomorfo representado em perfil absoluto e orientado para a direita 
(Fr08-03). A cabeça apresenta-se claramente separada do pescoço e este dos ombros do personagem; a nuca é arredondada, 
assim como a testa; o bordo facial é direito, infletindo na zona do queixo, representado de forma bastante proporcional; o 
pescoço é esguio; as costas e a nádega encontram-se bem separadas por curvas acentuadas; os dois membros inferiores parecem 
estar também representadas, assim como um superior atirado para a frente; este arranca de um traço que poderá representar o 
cotovelo e o antebraço (terminando este “no ar”, mas ao nível do ombro), a zona do tórax á também ela atirada para a frente, 
fazendo-nos pensar numa mulher; o abdómen é convexo; as nádegas parecem estar representadas em perfil biangular reto; uma 
linha arranca de pouco abaixo do pescoço prolongando-se para a esquerda do personagem até à fissura onde terminam os 
membros inferiores; refira-se ainda o preenchimento interior através de uma série de linhas curvas e sub-retilíneas na zona entre 
a cintura e o pescoço; tecnicamente, a figura foi conseguida por incisão, na sua variante do contorno simples. 

A terceira unidade figurativa encontra-se escassos centímetros abaixo e corresponde a um macho de cabra-montês 
inciso e orientado para a esquerda (Fr08-04); a cabeça é de tendência rectangular, apresentando apenas um ressalto triangular na 
zona da fronte; os dois cornos são curvos e representados de acordo com uma perspetiva biangular reta; por trás do direito 
observa-se uma orelha de forma triangular; o pescoço é esquio e curto; a cérvico-dorsal é convexa, encurvando no sentido 
contrário na zona da cauda que corresponde a um seu curto prolongamento; os membros estão construídos de forma a 
distinguirem-se uma coxa e as duas canelas por par, correspondendo aquelas a triângulos invertidos e estas ao prolongamento 
dos lados do triângulo; observam-se portanto em perspetiva biangular oblíqua; referência ainda para as patas traseiras onde se 
pode perceber algum cuidado na representação de detalhes anatómicos, nomeadamente dos jarretes; a linha ventral é convexa; a 
figura foi definida por contorno simples e múltiplo (cornos e dorso). 
 No sector mesial foram gravados outros quatro animais. Os dois primeiros encontram-se a cerca de 50 cm para a direita 
do descrito anteriormente e correspondem a duas representações parciais de cavalos, executadas por incisão e orientadas para a 
direita (Fr08-05 e Fr08-06). A primeira apresenta cabeça, pescoço, peito, dorso e cauda (?); a cabeça tem linha fronto-nasal com 
distinção entre fronte e chanfro, focinho de tendência reta com os cantos arredondados, e bordo ventral altamente modelado com 
clara distinção entre queixo e ganacha; no seu interior observa-se um olho amendoado aberto; o pescoço é curto e o peito 
pronunciado; as duas orelhas estão representadas em perfil biangular oblíquo e de forma bastante naturalista, em particular a 
direita. A crineira arranca a partir desta e é longa e algo direita; a linha cérvico-dorsal é em S acentuado, observando-se 
nitidamente quer o dorso, quer a garupa; a partir daqui desenvolve-se um traço reto vertical que poderá corresponder à cauda; 
tecnicamente observa-se o uso do contorno simples e múltiplo, menos intenso na zona da crineira, mais intenso na da cabeça e 
sobretudo no bordo traqueal.
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Fig. 103: Rocha 8 do Fariseu (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João Félix).
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A segunda figura reduz-se praticamente aos mesmos elementos anatómicos que a anterior, faltando-lhe no entanto o 
peito; refira-se ainda que neste último caso, o animal está com a cabeça levantada; esta é muito semelhante à anteriormente 
descrita, se bem que mais “geométrica”: a linha fronto-nasal é reta, o focinho arredondado e é particularmente evidente a 
diferença entre queixo e ganacha, se bem que neste caso esta é quase triangular; no interior observa-se um olho amendoado e a 
delimitação do focinho; o pescoço é curto e direito; as orelhas estão representadas em perspetiva biangular reta; a crineira 
arranca também da orelha direita e confunde-se com a cérvico-dorsal, praticamente reta e algo longa; esta é cortada por traço 
diagonal que pode corresponder à cauda do animal atirada para trás; tecnicamente observamos igualmente a associação do 
contorno simples com o múltiplo (crineira, cabeça e pescoço). 

A quarenta centímetros para a direita observa-se duas representações parciais de machos de cabra-montês orientadas 
para a esquerda e conseguidas por incisão (Fr08-07 e Fr08-08); a primeira corresponde à metade dianteira; a cabeça é de forma 
subovoide – embora se observe um ténue ressalto na zona da fronte – e encontra-se representada em perspetiva biangular 
oblíqua; no seu interior observa-se dois ocos naturais que poderão ter sido interpretados como olhos – e daí o uso pouco habitual 
da forma de perspetiva para a cabeça; os cornos estão também em perspetiva biangular oblíqua, sendo o da direita ligeiramente 
curvo, apresentando o da esquerda a tradicional forma em S; a orelha é longa e curva, dispondo-se por trás do corno esquerdo; o 
bordo cervical é convexo e o dorso reto; convexo são também o bordo traqueal e o peito; a pata dianteira apresenta coxa bem 
demarcada, especialmente pelo seu bordo cranial, sendo a canela praticamente direita e aberta na extremidade distal; a linha 
ventral é reta; tecnicamente, a figura associa contorno simples e múltiplo (bordo ventral da cabeça, corno esquerdo e orelha). 
A segunda figura corresponde a um prótomo; a cabeça é extremamente modelada; a linha fronto-nasal é direita e levemente 
fletida na zona da fronte; o focinho é direito, assim como a ganacha; no interior observa-se a boca e um possível olho 
(aproveitando, como no caso anterior, uma forma natural); sob a ganacha observa-se farta pera; da zona da boca alguns traços 
parecem corresponder a algo que dela sai (ou a uma unidade gráfica da chave XIc); o pescoço é direito e equilibrado; os dois 
cornos curvos observam-se em perspetiva biangular oblíqua; as duas longas orelhas dispõem-se de cada dos cornos em 
perspetiva biangular reta; tecnicamente, estamos perante um caso em que o contorno múltiplo foi usado em exclusividade; este é 
particularmente intenso no bordo cervical, podendo aí corresponder à pelagem do animal. 
 No sector inferior observamos outros cinco animais. O primeiro encontra-se na extremidade superior esquerda, a cerca 
de 70 cm para baixo e para a direita do animal previamente descrito; corresponde a um possível cavalo inciso orientado para a 
direita (Fr08-09); Da cabeça apenas se observa parte da ganacha, tendencialmente reta mas encurvando na zona da barbada; o 
pescoço é longo e esguio; uma quebra na extremidade cranial do bordo crinal é algo intrigante; na cérvico-dorsal é evidente o 
garrote, o dorso e a garupa; apenas uma pata traseira foi gravada, dela se observando a coxa cujo bordo cranial se prolonga pelos 
quartos traseiros; a linha ventral é convexa e a bainha está representada; da pata dianteira só temos o bordo caudal que consiste 
num traço curvo para o interior; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; acima do animal um traço parece duplicar o 
bordo cervical, e outro conjunto o bordo cervical e a cérvico-dorsal; tecnicamente, a representação é definida por contorno 
simples e múltiplo (ganacha, bordo traqueal e partes da pata dianteira). 

O segundo animal localiza-se em painel situado na extremidade superior direita da rocha. Corresponde aos quartos 
traseiros de um quadrúpede executado por incisão simples e orientado para a direita (Fr08-10). A pata traseira é definida por 
dois bordos praticamente direitos e paralelos entre si; a nádega é pouco pronunciada; a cauda é longa e cruza-se com a linha da 
nádega junto da extremidade dorsal desta; a zona inguinal é arredondada e o ventre convexo. 

Os restantes animais encontram-se na extremidade inferior direita da rocha. Assim, a cerca de 140 cm para a direita da 
figura precedente observa-se um prótomo de cavalo, inciso e orientado para a direita (Fr08-11); a cabeça encontra-se fraturada 
na zona da fronte, pelo que tudo o que podemos dizer da linha fronto-nasal é que ela é direita na zona do chanfro; o focinho é 
também reto; o bordo ventral é algo convexo; a crineira é definida por vários traços paralelos, assim como o bordo traqueal que 
adota a forma de um ténue S; tecnicamente, a figura é definida por contorno simples e múltiplo (crineira e bordo traqueal). 

A 20 cm para baixo e para a direita observa-se uma pequena cerva estriada orientada para a direita (Fr08-12); esta 
apresenta uma cabeça longa e afilada de tendência subtriangular, onde no interior se observa a boca – representada por um traço 
simples – e o olho – representado por um ponto; a orelha é foliforme, observando-se por trás o limite da esquerda; o pescoço está 
bem destacado da nuca; a partir desta desenvolve-se cérvico-dorsal onde se observa bem o garrote e o dorso; a garupa é angulosa 
e a cauda quase imperceptível; as patas traseiras estão representadas em perfil biangular reto, sendo separadas por arco de 
círculo; as coxas são de forma subtriangular e as canelas quase retas; a zona inguinal é côncava e a linha ventral convexa; as 
duas patas dianteiras também se encontram representadas em perfil biangular reto, sendo desta feita a separação dada pela 
continuidade da linha ventral até ao membro esquerdo; as coxas são mais discretas que as do par posterior, mas a construção das 
patas é semelhante, sendo no entanto de destacar a diminuta dimensão da esquerda, o que poderá corresponder a uma tentativa 
de dar perspetiva ao animal; o peito é convexo e o bordo traqueal quase reto; tecnicamente, será de referir que a cabeça do 
animal é a única zona do corpo não estriada, tendo sido conseguida por contorno simples e múltiplo (na zona da ganacha). 

O último animal encontra-se imediatamente à direita e corresponde a um imponente macho de cabra-montês orientado 
para a esquerda (Fr08-13); a cabeça apresenta tendência triangular, observando-se ligeira inflexão na zona da fronte; o lábio 
inferior está claramente separado do queixo; a este e ao bordo cranial da pera corresponde um traço só; o bordo caudal da pera e 
a ganacha – reta – são conseguidos por outro traço; no interior da cabeça deve-se destacar a representação das narinas, da boca e 
do olho – de forma amendoada – e da fossa orbital; os dois longos cornos em forma de S encontram-se representados de acordo 
com uma perspetiva biangular oblíqua; a orelha surge atrás do esquerdo, não sendo possível aferir com claridade o remate distal 
da mesma devido a fratura do suporte; o pescoço é possante só se distinguindo do dorso pela representação clara do garrote; a 



	 199 

garupa é algo saliente; a cauda é levantada e definida por dois bordos quase curvos dispostos na horizontal; o ventral liga-se 
diretamente à nádega direita; a esquerda surge pela frente e prolonga-se até à coxa esquerda; esta arranca ainda do interior do 
animal, nela se observando claramente o jarrete; a canela parece ser aberta em baixo; a pata direita apresenta forma grosso modo 
triangular se bem que o jarrete parece estar também subtilmente aduzido; conjuntamente encontram-se representadas segundo 
uma perspetiva uniangular; a linha ventral é convexa; a bainha está representada por um traço; os membros anteriores estão 
representados também segundo uma perspetiva uniangular; no membro da esquerda observa-se perfeitamente o joelho, 
prolongando-se o antebraço pelo interior do corpo; o da direita tem tendência triangular; ambos estão abertos na extremidade 
distal; peito e bordo traqueal são indistintos, apresentando forma convexa; o animal foi definido por contorno simples, 
descontínuo aqui e ali, porventura por razões de conformidade com o modelo (um bom exemplo é o do bordo traqueal cuja 
descontinuidade pode evocar a pelagem do animal). 
 Esta rocha é também profusamente gravada com grafismos não figurativos. No sector esquerdo, começamos pelo painel 
onde se encontra Fr08-01. Associados a este por sobreposição encontramos uma unidade gráfica da chave IIb, uma da IIIc, seis 
da VIIa, uma da VIII, sete da IXa, duas da IXab, quatro da X, vinte da XIa, dez da XIb e oito da XIc, sendo todas incisas. No 
mesmo painel encontramos ainda uma unidade da chave IIa, uma da IIIc, sete da VIIa, doze da IXa, sete da IXaa, quatro da 
IXab, sete da IXb, duas da IXba, duas da IXbb, doze da X, cinquenta e seis da XIa, trinta e nove da XIb, vinte e cinco da XIc, 
seis da XId e uma da XIIc (picotada). 
 No pequeno painel onde se situam Fr08-02 e Fr08-03 encontramos diretamente associados a estas figuras as seguintes 
unidades gráficas: duas unidades da chave IIb, três da IXa, três da IXb, três da X, quinze da XIa, três da XIb, uma da XIc, uma 
da XId e uma da XIIIb. No mesmo painel encontramos ainda uma da IXb, quatro da XIa e duas da XIb. 
 No painel onde se encontra Fr08-04 podem observar-se associados diretamente a este motivo as seguintes unidades 
gráficas: três da chave VIIa, quatro da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, duas da IXbb, uma da X, dez da XIa, cinco da XIb, 
quatro da XIc e duas da XIIIb. Distribuídas pelo resto do painel observa-se ainda duas da Ia, uma da IIb, duas da IIIb, quatro da 
IIIc, seis da VIIa, cinco da VIII, vinte e três da IXa, onze da IXaa, nove da IXab, dezoito da IXb, sete da IXba, onze da IXbb, 
treze da X, quarenta e sete da XIa, cinquenta e duas da XIb, quinze da XIc, treze da XId e três da XIIIb. 
 Associados diretamente a Fr08-05 e Fr08-06 foram isoladas uma unidade gráfica da chave IIIc, cinco da VIIa, quatro 
da IXa, três da IXab, uma da IXbb, cinco da X, catorze da XIa, doze da XIb, uma da XIc e uma da XId. Pelo resto do painel 
distribuem-se ainda uma da IIIb, três da VIIa, três da IXa, cinco da IXaa, três da IXab, duas da IXb, três da IXbb, duas da X, 
vinte e duas da XIa, dezanove da XIb, nove da XIc e três da XId. Observa-se ainda no painel vários picotados dispersos, alguns 
deles associados aos motivos figurativos. 
 A Fr08-07 associam-se diretamente uma unidade gráfica da chave IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, uma 
da XIa, quatro da XIb, uma da XIc, uma da XId e uma da XIIIa. Já a Fr08-08 associam-se uma da IIa, uma da IXab, duas da X, 
onze da XIa, quatro da XIb e três da XIc. Distribuídos pelo painel encontramos uma da IIa, uma da IIIb, quatro da VIIa, duas da 
VIII, dez da IXa, cinco da IXaa, cinco da IXab, sete da IXb, sete da IXba, quatro da IXbb, sete da X, trinta e cinco da XIa, 
catorze da XIb, seis da XIc, quatro da XId e três da XIIIb. Observa-se ainda alguns picotados dispersos. 
 No painel imediatamente abaixo observa-se duas unidades da chave XIb. Abaixo da da esquerda observa-se uma da 
IXa, localizado já noutro painel. Sob o da direita observa-se, também em painel próprio uma da chave XIa. 
 Para a direita, em painel situado sobre o que contem Fr08-09, observa-se as seguintes unidades gráficas: uma da chave 
IXc, quatro da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Já associadas àquele motivo encontramos onze da XIa e uma da XId. 
 Associados a Fr08-10, observa-se uma unidade da chave IXa, uma da XIa e uma da XIIIa. Pelo resto do painel 
observa-se ainda uma da IIa, três da IIIc, três da VIIa, duas da IXa, três da IXaa, duas da IXab, três da IXb, três da IXba, duas da 
IXc, duas da X, trinta e três da XIa, dezasseis da XIb, seis da XIc e cinco da XId. Observa-se ainda alguns picotados dispersos 
pelo painel. 
 Associadas a Fr08-11 encontram-se uma unidade gráfica da chave IXaa, uma da IXb e uma da XIa. No resto do painel 
observa-se ainda duas da IXaa, uma da IXab, uma da X, treze da XIa, seis da XIb e uma da XId. 
 Já a Fr08-12 associam-se duas unidades gráficas da chave XIa, três da XIb e duas da XIc. Mais acima observa-se uma 
da XIa. São todos incisos. A Fr08-13 associam-se duas da VIIa, uma da IXa, duas da IXb, duas da IXbb, onze da XIa, quatro da 
XIb e duas da XIc. Pelo resto do painel distribuem-se uma da IXba, uma da X, doze da XIa e duas da XIb. 
 
1.6. Vale de Figueira 

Rocha 1 (Figs. 104 a 106): A rocha é conhecida desde 1995 (Rebanda, 1995a, 9; 1995b, 13). Imagens da mesma são 
dadas a conhecer em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008a, 58; 2008b, 52), mas os seus decalques aí produzidos só são dados 
a conhecer em 2009 (Baptista, 2009a, 108-111). Esta rocha localiza-se no ângulo formado pelas margens esquerdas da ribeira 
epónima e do Côa; localiza-se 125 m de altitude; trata-se de um amplo espaço parietal de microtopografia bastante irregular; as 
suas inflexões e o sistema de fracturas que o percorre permitem a individualização de diversos sectores, encontrando-se seis 
deles historiados; os quatro da esquerda orientam-se para és-sudeste, encontrando-se ainda dois orientados para leste; as 
superfícies apresentam texturas algo rugosas e cor castanha. Destes sectores, foram desenhados quatro da esquerda e um da 
direita, os quais passaremos a descrever.
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Fig. 104: Rocha 1 de Vale de Figueira — sectores 1 a 3 (decalques de Fernando Barbosa, efetuados com o apoio de Manuel Almeida, Dalila Correia, João Félix e do 
autor).
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 O primeiro dos sectores (Fig. 104) corresponde ao limite esquerdo da rocha, apresentando forma sub-retangular. Ao 
centro observa-se a representação parcial de um quadrúpede picotado orientado para a direita (VF01-01); da zona dorsal só se 
observa o dorso côncavo; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; da pata traseira só se observa o bordo 
cranial curvo; a dianteira é definida por dois bordos retos com tendência a convergirem na extremidade distal; o bordo caudal 
prolonga-se pelo flanco; observa-se ainda o arranque do peito convexo. 
 Entre as patas do animal anteriormente referido observa-se um pequeno auroque picotado, orientado para a direita 
(VF01-02); apresenta cabeça subtriangular com linha fronto-nasal reta, focinho apontado e bordo ventral convexo; no interior 
observa-se o olho; os cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o direito reto e o esquerdo curvo; a 
cérvico-dorsal é globalmente côncava, apreciando-se, no entanto, uma saliência na zona da cernelha; a garupa é angulosa; a 
nádega é suave; a cauda é comprida, arrancando da nádega; a pata traseira é definida por dois bordos, sendo aberta na 
extremidade distal; aprecia-se bem a diferença entre coxa e canela e um esboço de jarrete; a linha ventral é convexa; a pata 
dianteira desapareceu devido a fratura do suporte; o bordo traqueal é algo convexo. 
 Para a direita destes animais, em plano algo recuado identifica-se a representação parcial de quadrúpede picotado, 
orientado para a direita e inclinado para cima (VF01-03); da cérvico-dorsal só se observa a extremidade caudal da garupa; a 
cauda é curta e linear; a nádega é direita; a pata traseira é definida por um bordo caudal reto e um cranial curvo; na linha ventral 
observa-se ventre convexo e cilhadouro reto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é 
convexo e o bordo traqueal reto. 
 Abaixo de um importante lascamento da rocha existente sob VF01-02 encontra-se um auroque definido por incisão 
(variante do contorno múltiplo) e picotagem, orientado para a direita (VF01-04); a cabeça é de forma troncocónica, com linha 
fronto-nasal e focinho retos, e bordo ventral com ganacha reta e queixo côncavo; no interior observa-se o olho; os cornos 
dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo ambos curvos; a cérvico-dorsal apresenta cernelha destacada, 
dorso côncavo e garupa angulosa, encontrando-se a cauda, apenas esboçada, atirada para trás; a pata traseira é definida apenas 
pelo bordo cranial curvo; a linha ventral é quase reta; a pata dianteira é apenas definida pelo bordo cranial reto; o bordo traqueal 
é também reto. 
 Abaixo da figura observa-se o bordo cranial de uma pata traseira e uma linha ventral com ventre convexo e cilhadouro 
reto de um quadrúpede conseguido por picotagem (linha ventral) e incisão (pata) orientado para a direita (VF01-05). 
 Para a direita de VF01-03 observa-se representação parcial de um quadrúpede inciso definido por contorno simples, 
orientado para a direita (VF01-06); as zonas da cabeça e dos quartos traseiros encontra-se algo alterada por calcificações 
posteriores à gravação; a cérvico dorsal apresenta dorso côncavo e bordo cervical reto; o peito é algo convexo e o bordo traqueal 
reto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a linha ventral é convexa. 
 As restantes gravuras do sector correspondem a unidades gráficas não figurativas. A VF01-01 associa-se uma da chave 
XIa. Acima daquela observa-se uma da IVb, uma da XIa, e uma da XIIc, as duas últimas picotadas e a primeira picotada e incisa. 
Entre VF01-01 e VF01-03 observa-se duas da XIa. À direita de VF01-03 observa-se uma da X, duas da XIa, uma da XIb, uma 
da XId e uma da XIIIb. A VF01-04 associam-se uma da VIIa, seis da XIa, quatro da XIb e duas da XId, sendo todas incisas à 
exceção de uma da chave XIa e uma da XIb que são picotadas. À esquerda de VF01-04 observa-se uma da VIII, duas da XIa e 
uma da XIb. À direita de VF01-04 observa-se uma da XIa. A VF01-06 associam-se quatro da chave XIa e uma da XIb. Por duas 
superfícies situadas à direita daquela onde se situam VF01-04 e VF01-05, distribui-se a maior concentração de unidades gráficas 
não figurativas da rocha; esta concentração é composta por uma da IXa, cinco da IXaa, uma da IXba, uma da IXbb, doze da XIa, 
três da XIb, uma da XIc e duas da XId, sendo todas picotadas, à execução de uma da XIa picotada. Abaixo destas superfícies 
encontra-se outra onde se identifica três da XIa e uma da XIb. Para além destas figurações regista-se vários impactos picotados 
isolados. 
 O segundo sector (Fig. 104) encontra-se imediatamente à direita, aí se identificando dois auroques orientados para a 
direita; um deles (VF01-07) situa-se no canto superior direito do sector, tendo sido executado maioritariamente por picotagem; 
no entanto, os dois terço distais da cauda e parte da pata traseira estão definidos por incisão múltipla; a cabeça é de forma 
campanulada, apresentando linha fronto-nasal reta, focinho algo convexo e bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; no 
interior observa-se as duas narinas, dispostas segundo uma perspetiva biangular reta, e o olho; os cornos dispõem-se segundo 
uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o direito curvo e o esquerdo em forma de S tombado; refira-se ainda que o primeiro 
arranca da extremidade da fronte e o segundo corresponde ao prolongamento da cérvico-dorsal; esta apresenta bordo cervical 
reto, cernelha convexa, dorso côncavo e garupa angulosa; a cauda é curva e a inserção subtriangular; a nádega é arredondada; a 
pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si, observando-se no bordo caudal o jarrete do animal; a linha 
ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos paralelos entre si, sendo estes 
tendencialmente retos e infletidos na zona do joelho; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 O outro auroque (VF01-08) situa-se abaixo do anterior; é definido por picotagem e abrasão e, excepcionalmente, por 
incisão (variante do contorno simples); o peito, bordo traqueal e a pata dianteira não foram representados, e a cabeça não aparece 
em continuidade com o bordo cervical, encontrando-se virada para a frente; os cornos encontram-se orientados para baixo e 
apresentam forma de ténue S; os bordos laterais da cabeça são também em forma de S, sendo o direito inciso; o focinho parece 
estar apenas sugerido por um traço curvo que sai da narina esquerda do animal; no interior, para além das narinas elípticas, 
observa-se os olhos; a linha cérvico-dorsal apresenta cernelha convexa, dorso côncavo e garupa angulosa; a cauda é curta e 
incisa e a sua raiz foliforme exageradamente grande; a nádega é quase reta; a pata traseira é definida por dois curtos bordos 
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retos, paralelos entre si, observando-se no bordo cranial o prolongamento da canela sob a forma de coxa convexa; a linha ventral 
apresenta ventre convexo e cilheira reta. 
 As restantes gravuras do sector correspondem a unidades gráficas não figurativas; À esquerda de VF01-07 observa-se 
alinhadas horizontalmente e por esta ordem: uma unidade da chave XIa, uma da XId e uma da XIb. A VF01-08 associam-se uma 
da XIa e uma da XIb, ambas picotadas (e também abradida a da XIb). Abaixo de VF01-08 observa-se ainda uma associação 
entre uma unidade gráfica da chave XIc com duas da XIa. Refira-se também a existência de diversos impactos picotados 
dispersos pelo painel. 
 O terceiro sector (Fig. 104) localiza-se imediatamente à direita do anterior, sendo o que apresenta a microtopografia 
mais acidentada; aqui só se identificam, em pequenos painéis isolados uns dos outros, unidades gráficas não figurativas. Assim, 
num painel localizado na zona superior esquerda observa-se uma da chave IXa e uma da XIc associadas entre si; a uma certa 
distancia localizam-se duas da XIa; são todas incisas à exceção de uma da chave XIa que é abradida. Num painel mais à direita 
observa-se um grupo de três traços conseguidos por uma incisão repetida e profunda (dando origem às vulgarmente 
denominadas “unhadas do diabo”), observando-se sob estes traços e em torno deles, alguns traços incisos que poderão denunciar 
fases anteriores da cadeia operativa por trás destes motivos; é neste painel que se concentram os impactos picotados existentes 
no sector. Num outro painel isolado, localizado mais à direita reconhece-se outra destas “unhadas do diabo”. 
 O quarto sector (Fig. 105) localiza-se a uns metros para direita do que acabámos de descrever, correspondendo o espaço 
entre ambos a uma zona da rocha algo acidentada sem qualquer tipo de grafismos. 

Neste sector identificam-se dois quadrúpedes claros e um possível terceiro. Um dos primeiros corresponde à 
representação parcial de um quadrúpede definido por picotagem e raspagem, orientado para a esquerda (VF01-09); encontra-se 
reduzido ao peito, bordo traqueal, pata dianteira e linha ventral; o primeiro é convexo e o segundo reto; a pata é definida por dois 
bordos subparalelos entre si, apreciando-se no caudal uma ligeira saliência na zona do antebraço; a linha ventral é reta; um traço 
reto que se junta à extremidade cranial do bordo traqueal poderá corresponder a um bordo ventral da cabeça reto e 
exageradamente longo; contudo, estas caraterísticas também nos permitem interpretar esta unidade gráfica como uma não 
figurativa da chave XIa; acima do animal dois traços retos paralelos poderiam ser interpretados como esboço da crineira do 
animal, mas a ser assim, a tábua do pescoço seria demasiado delgada, razão pela qual esta unidade pode também ser interpretada 
como uma não figurativa da chave XIb; a este animal associam-se ainda uma unidade gráfica da chave XIa e uma da IXa 
picotadas e raspadas e uma da IXab picotada. 

O segundo animal claro localiza-se abaixo do previamente descrito, correspondendo a um auroque picotado e raspado, 
orientado para a direita (VF01-10); apresenta-se algo mutilado devido à fracturação do suporte; a cabeça é de configuração 
campanulada; a linha fronto-nasal apresenta fronte convexa e chanfro reto; o bordo ventral dispõe de ganacha convexa e queixo 
reto; no interior observa-se as duas narinas dispostas segundo uma perspetiva biangular reta e um olho amendoado; os cornos 
dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, apresentado ambos forma de S; da linha cérvico-dorsal só se aprecia o 
garrote convexo; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a pata dianteira é definida por dois bordos subparalelos entre si, 
sendo o cranial curvo e o caudal em forma de S, de forma a se representar o antebraço; a linha ventral apresenta ventre convexo 
e cilheira reta; a pata traseira é definida por dois bordos retos, dispondo-se o cranial na diagonal. 

O quadrúpede provável corresponde a uma cérvico-dorsal picotada, inclinada para cima e orientada para a direita 
(VF01-11); apresenta garrote suave, dorso côncavo e garupa angulosa; a corresponder a um animal, será seguramente a um 
auroque. 
Outros traços picotados e raspados existentes no sector parecem corresponder a unidades gráficas não figurativas; à esquerda de 
VF01-09 encontra-se uma da chave XIa; por baixo daquele quadrúpede observa-se outra da mesma chave; acima dele 
reconhece-se uma da IXa e duas da XIa. Refira-se também a existência de diversos impactos picotados isolados, dispersos em 
torno de VF01-09. 

O sector da direita do painel direito da rocha foi decalcado pela primeira equipa responsável pelos trabalhos do Côa, 
liderada por Nélson Rebanda; aparentemente o trabalho não terá sido acabado, sendo hoje difícil o acesso devido à cota habitual 
da albufeira do Pocinho; a excentricidade de grande parte das figuras e a pouca experiência que na altura a equipa (e qualquer 
pessoa no país) tinha relativamente à arte paleolítica de ar livre, leva-nos a um certo cuidado na altura de valorizarmos 
excessivamente esta rocha (Fig. 106). Assim, para além de relevarmos a presença de diversas “unhadas do diabo”, 
consideraremos apenas três quadrúpedes, ignorando conscientemente toda a gama de unidades gráficas não figurativas que nos 
aparecem dispersas pelo decalque. 
 Passemos então à descrição dos zoomorfos. Um destes foi executado por picotagem, correspondendo a um prótomo 
orientado para a direita (VF01-12), localizado junto à base do painel; apresenta cabeça sub-rectangular; a linha fronto-nasal 
apresenta a fronte e o chanfro separados por um degrau; o focinho é reto; no bordo ventral observa-se também uma distinção 
entre ganacha e queixo conseguida mediante a existência de um degrau; o pescoço é longo e praticamente disposto na vertical; o 
bordo dorsal é convexo, assim como o ventral; a goela é côncava; um traço curvo descontínuo arranca da nuca do animal, 
sugerindo um longo corno de um capríneo; contudo, a forma sub-retangular da cabeça e o longo pescoço induzem-nos a alguma 
prudência relativamente a esta identificação. 
 O segundo quadrúpede localiza-se imediatamente à direita do anterior, correspondendo a um prótomo de cerva estriado, 
orientado para a direita (VF01-13); apresenta uma cabeça subtriangular com linha fronto-nasal reta, focinho apontado e bordo 
ventral convexo; no topo observa-se duas orelhas foliformes dispostas segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o bordo 
cervical é reto e o ventral convexo. 
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Fig. 105: Rocha 1 de Vale de Figueira — sector 4 (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e 
do autor). 
 

O terceiro quadrúpede localiza-se sensivelmente a meio do painel, correspondendo a um prótomo de capríneo estriado, 
orientado para a direita (VF01-14); apresenta cabeça oblonga com linha fronto-nasal reta e focinho e bordo ventral convexos; o 
bordo traqueal é convexo; da linha cérvico-dorsal observa-se ainda um dorso reto. 
 

Rocha 2 (Fig. 107): Referida desde 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008a). Localiza-se a cerca de 50 m para 
noroeste da rocha anterior, a uma altitude de 145 m; trata-se de uma superfície de configuração sub-retangular orientada para és-
sudeste; a superfície é algo irregular e porosa, apresentando cor castanho-acinzentada; refira-se ainda a existência de uma pala 
sobre o painel. 
 Na rocha apenas se identifica a representação parcial de um quadrúpede picotado, orientado para a direita (VF02-01); 
está reduzido aos membros, linha ventral, peito e bordo traqueal; ambos os membros (apenas um por par) são definidos por dois 
bordos retos paralelos entre si, sendo o posterior encimada por uma nádega extremamente convexa; a linha ventral é convexa; o 
peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
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Fig. 106: Sector direito do painel direito da rocha 1 de Vale de Figueira (decalque de Manuel Almeida e João Félix). 
 

 
Fig. 107: Rocha 2 de Vale de Figueira (decalque do autor, efetuado com o apoio de Fernando Barbosa e Marcelo Silvestre). 
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Rocha 5 (Fig. 108): Encontra-se mencionada na bibliografia desde 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008a). Localiza-

se a cerca de 150 m da para nor-nordeste da anterior, a uma altitude de 132 m; encontra-se imediatamente frente ao Côa. 
Corresponde a um amplo paredão orientado para és-sudeste; a superfície é algo irregular e porosa, sendo a cor castanho-
alaranjada. 

 
Fig. 108: Rocha 5 de Vale de Figueira (decalque de Marcelo Silvestre, efetuado com o apoio de Fernando Barbosa e do autor). 
 
 Como no caso, anterior apenas se identifica um motivo gravado, correspondendo este a um prótomo de cerva picotado, 
orientado para a direita (VF05-01); apresenta uma cabeça troncocónica, com fronte algo bombeada, chanfro côncavo, focinho 
reto e bordo ventral algo côncavo; o bordo cervical é também algo côncavo; as orelhas correspondem a dois traços curvos, 
arrancando uma da extremidade do pescoço e outra da extremidade da fronte; dispõem-se segundo uma perspetiva biangular 
reta; o focinho é interrompido por um sulco natural da rocha que poderá ter sido interpretado como língua do animal. 
 

Rocha 6 (Fig. 109): Encontra-se mencionada na bibliografia desde 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008a). Localiza-
se entre as duas rochas anteriormente descritas, a uma altitude de cerca de 137 m; corresponde a um painel sub-rectangular, de 
cor castanha, orientado para és-sudeste; apresenta superfície regular e algo porosa. 
 Apenas se identifica um motivo figurativo, correspondendo este a um auroque definido por picotagem e incisão 
múltipla, orientado para a direita e algo inclinado para baixo (VF06-01); está reduzido à sua zona posterior devido a fracturação 
do suporte; da cérvico-dorsal percebe-se o dorso e a garupa angulosa; a cauda apresenta uma raiz foliforme, sendo 
maioritariamente definida por incisão múltipla, de forma a ser representada a vassoura; a nádega é convexa; o bordo caudal da 
pata traseira é definido por incisão múltipla, nele se intuindo o jarrete; o bordo cranial da pata, mediante uma inflexão, apresenta 
clara distinção entre a coxa e a canela; a linha ventral é convexa; vestígios de incisão (esboço prévio?) são ainda visíveis na 
nádega, garupa, bordo cranial da pata traseira e ventre. 
 As restantes gravuras identificadas correspondem a unidades gráficas não figurativas; ao animal associam-se, para além 
de alguns picotados isolados, dez da chave XIa, duas da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. Abaixo dele observa-se duas da XIb e 
à sua esquerda uma da XIa e duas da XIb. 
 
1.7. Vale de Videiro 

Rocha 1 (Fig. 110): A rocha aparece na bibliografia desde 1995 (Rebanda, 1995a, 10; 1995b, 13), sendo o animal nela 
presente identificado nesses textos como rangifer. Uma fotografia do painel foi publicada em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 
2008b, 131). Localiza-se na margem esquerda do Côa, a 95 m para montante da foz atual da ribeira de Vale de Videiro, a cerca 
de 125 m de altitude; trata-se de um painel vertical orientado para su-sudeste, de cor castanho-acinzentada; apresenta uma 
superfície regular, se bem que algo erodida; encontra-se atualmente submersa pela albufeira do Pocinho. 
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Fig. 109: Rocha 6 de Vale de Figueira (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Marcelo Silvestre e do autor). 
 
 O motivo aqui registado foi-o mediante decalque sobre fotografia. Trata-se de um ser compósito (com características 
mistas de veado e capríneo), conseguido por picotagem e abrasão, orientado para a direita (VV01-01); a sua cabeça á algo 
alongada; a linha fronto-nasal apresenta fronte reta e chanfro côncavo; o focinho é convexo; o queixo é reto terminando numa 
subtil pera; a ganacha é algo reta; no interior da cabeça observa-se a boca e um olho; os cornos dispõem-se segundo uma 
perspetiva biangular reta, sendo em forma de S; atrás do da esquerda observa-se a orelha reta; a cérvico-dorsal é reta, apenas se 
identificando uma ligeira saliência na zona do garrote; a cauda é definida por dois traços retos paralelos entre si; a nádega é 
pouco pronunciada; a pata traseira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; no bordo cranial observa-se a coxa; a linha 
ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é também definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o 
peito é convexo e o bordo traqueal reto. O animal apresenta corpo e cabeça alongados que remetem mais para um cervídeo; por 
outro lado, a pera e a cauda são próprios dos capríneos; já os cornos tanto podem corresponder aos de um macho de cabra-
montês como a um vareto. 
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 Relativamente ao repertório não figurativo, consideramos, pelo menos, a existência de duas unidades da chave XIa, 
sendo uma picotada e a outra conseguida por uma incisão profunda e repetida. Refira-se ainda a existência de vários impactos 
picotados dispersos pelo painel, em particular sobre a zona anterior do animal. 
 

 
Fig. 110: Rocha 1 de Vale de Videiro (decalque de Fernando Barbosa, completado pelo autor por meio de fotografia de 
arquivo). 
 
1.8. Canada do Inferno 

Rocha 1 (Fig. 111): Trata-se da primeira rocha com grafismos paleolíticos a ter sido divulgada. As primeiras menções 
na literatura científica surgem em logo em 1995 (Rebanda, 1995a, 6; 1995b, 12), sendo ainda nesse ano dado a conhecer o 
decalque respetivo (Baptista & Gomes, 1995, Est. III). Localiza-se junto ao limite de cota da albufeira do Pocinho, a uma 
altitude de 125 m; corresponde a um painel vertical de cor castanha, orientado para su-sudeste; a sua superfície é regular e lisa. 
 A grande maioria das gravuras concentra-se no sector superior do painel, associando-se por sobreposição. Na base da 
série encontramos um conjunto de figuras incisas definidas por contorno simples e, mais raramente, múltiplo. Sensivelmente ao 
centro da concentração de motivos, encontramos três animais alinhados horizontalmente. O primeiro da esquerda corresponde a 
um prótomo de auroque orientado para a esquerda (CI01-01); da cabeça observa-se a linha fronto-nasal e o bordo cervical, 
ambos retos, e conformando a sua união uma nuca angulosa; em cima observa-se os dois cornos dispostos em perfil biangular 
oblíquo, sendo o da esquerda curvo e o da direita em forma de S; um conjunto de traços parece conformar o bordo traqueal reto. 
 À direita da figura anterior observa-se outro prótomo, desta feita de espécie indeterminada (CI01-02); é definido por 
contorno múltiplo e orienta-se para a direita; apresenta uma cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, 
encontrando-se o focinho aberto; dois cornos ou orelhas aparecem representados segundo uma perspetiva biangular oblíqua; o 
corno (ou orelha) direito corresponde a um traço curvo apontado para cima, enquanto o esquerdo está reduzido a um pequeno 
traço reto que sai da fronte do animal; o bordo cervical é convexo. 
 À direita da figura anterior observa-se uma cabra-montês de género provavelmente masculino (CI01-03); está definida 
por contorno simples e múltiplo, orientando-se para a esquerda e inclinando-se ligeiramente para baixo; da cabeça – atirada para 
a frente – só se observa o focinho pontiagudo; sobre o arranque da linha cérvico-dorsal observa-se uma orelha foliforme; a linha 
cérvico-dorsal é tendencialmente reta, sobrelevando-se na zona do garrote e arredondando na zona da garupa; sobre a zona do 
garrote observam-se três traços que poderão corresponder à pelagem do animal; a cauda é definida por dois traços retos paralelos 
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entre si; a nádega é arredondada; a pata traseira é definida por um bordo caudal modelado – aí se identificando inclusivamente o 
jarrete – e um cranial curvo; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos curvos, paralelos entre si; 
nenhum dos membros dispõe de cascos; o peito é convexo e o bordo traqueal sub-retilíneo; sob o bordo caudal da pata traseira 
de CI01-11 poderá encontrar-se o corno do animal, que neste caso disporia de forma em S. 

 
Fig. 111: Rocha 1 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de João Félix e Teresa 
Fonseca). 
 
 Sobre estes três animais, gravou-se um auroque definido por contorno simples, orientado para a direita (CI01-04); esta 
figura aproveita a linha fronto-nasal de CI01-01 como bordo ventral da raiz da cauda e o bordo caudal da pata dianteira de CI01-
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03 como bordo cranial da sua anterior; apresenta cabeça troncocónica com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, podendo o 
focinho ser configurado por fissuras naturais; os cornos, apenas esboçados, encontram-se representados em perfil biangular 
oblíquo; da cérvico-dorsal observa-se o bordo cervical, uma cernelha saliente e, depois de uma descontinuidade, a garupa 
arredondada; da cauda só se observa a raiz alongada; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos retos 
paralelos entre si, observando-se no cranial a curvatura da coxa; da linha ventral só se observa o ventre convexo; o bordo 
traqueal é também convexo; da pata anterior só se observa o bordo caudal côncavo. 
 Um pouco abaixo no painel observa-se outro auroque inciso, definido por contorno simples, desta feita orientado para a 
esquerda e provido de duas cabeças (CI01-05); a cérvico-dorsal apresenta cernelha proeminente, dorso côncavo e garupa 
angulosa; a cauda é curta, sendo a sua raiz foliforme; a nádega é arredondada; a pata traseira é definida por dois bordos curvos 
de forma a ser representado o jarrete; a linha ventral é convexa; a bainha é definida por vários traços incisos paralelos entre si; a 
pata dianteira apenas dispõe do seu bordo cranial reto; da cabeça superior observa-se o bordo traqueal côncavo e o peito 
convexo; a cabeça é possante, apresentando linha fronto-nasal com fronte e chanfro bem definidos por um ligeiro 
estrangulamento; do bordo ventral só se observa o arranque reto; o focinho encontra-se aberto; a nuca é convexa, não se 
observando no seu topo qualquer vestígio de cornos; da segunda cabeça observa-se o bordo traqueal convexo; a cabeça é 
também possante, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o focinho de forma subtriangular; os cornos e nuca são 
representados por um traço curvo apontado para cima. 
 Sobre a cernelha do animal anterior observa-se o prótomo de um quadrúpede inciso, definido por incisão simples e 
múltipla, orientado para a direita (CI01-06); apresenta uma longa cabeça de forma sub-retangular; a linha fronto-nasal apresenta 
fronte convexa e chanfro reto; o focinho e o bordo ventral da cabeça são convexos; o bordo cervical é convexo e o ventral 
côncavo; a nuca é definida por uma série de traços retos paralelos entre si. 
 Uma derradeira figura incisa, definida por contorno simples e múltiplo encontra-se acima de CI01-03; trata-se de um 
possível prótomo de cerva orientado para a direita (CI01-07); a cabeça está apenas esboçada, sendo de configuração 
subtriangular; observa-se ainda uma orelha foliforme e uma cérvico-dorsal reduzida ao bordo cervical/ dorso, de forma côncava. 
 Sobre esta figura foi gravado um macho de cabra-montês orientado para a direita, cuja cabeça, cornos e bordo cervical 
foram executados por incisão, sendo o resto do animal delineado por picotagem (CI01-08); a cabeça é, grosso modo, triangular; 
a linha fronto-nasal apresenta fronte convexa e chanfro reto; o focinho é convexo e o bordo ventral algo côncavo; no interior 
observa-se a boca e a narina (ou as duas narinas numa perspetiva biangular reta); os cornos apresentam-se em perfil biangular 
oblíquo; a cérvico-dorsal é côncava e a cauda é representada por dois traços curtos paralelos entre si; a nádega é convexa; da 
pata traseira observa-se o bordo caudal reto da canela e o cranial, disposto na diagonal, da coxa; a linha ventral apresenta ventre 
convexo e cilheira côncava; a pata da frente é definida por dois bordos algo curvos, paralelos entre si; o peito/ bordo traqueal é 
convexo. 
 Mais abaixo foi gravado por picotagem um auroque orientado para a esquerda (CI01-09); apresenta cabeça 
campanulada, com linha fronto-nasal côncava, focinho algo convexo e bordo ventral com clara distinção entre o queixo côncavo 
e a ganacha convexa; os cornos são em forma de lira, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; a nuca é convexa: ao longo da 
linha dorsal reconhece-se o bordo cervical côncavo, a cernelha proeminente, o dorso suave e a garupa discreta; a cauda é longa, 
sendo a sua raiz foliforme; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por bordo caudal reto e cranial curvo e a dianteira por 
dois bordos retos; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. Refira-se 
ainda que os traços que definem a zona anterior do tronco, a cabeça e os cornos foram alvo de abrasão. 
 Sobre os dois animais previamente descritos foi picotado um auroque orientado para a esquerda e inclinado para cima 
(CI01-10); formalmente é semelhante ao anterior, destacando-se apenas pela sua disposição, dimensões – trata-se da maior 
figura do painel – e forma atípica da cauda – representada por um traço, primeiro curvo e depois reto, que arranca da zona da 
nádega; refira-se, no entanto, que o bordo dorsal da raiz da cauda pode corresponder a uma reinterpretação do bordo cranial do 
membro posterior do animal descrito anteriormente. 
 Em seguida foi picotado um cavalo (CI01-11) com duas cabeças orientado para a direita. As patas, apresentam 
genericamente as mesmas caraterísticas das dos animais referidos até aqui, destacando-se na traseira a presença do jarrete; na 
linha ventral – de configuração semielíptica – observa-se a bainha; na cérvico-dorsal é evidente saliência do garrote, o dorso reto 
e a garupa convexa; a cauda corresponde ao bordo traqueal do auroque descrito anteriormente; o peito é convexo; o bordo 
traqueal da cabeça inferior é côncavo e o da segunda reto (surgindo a partir do bordo dorsal da crineira da cabeça superior); as 
crineiras de ambas as cabeças arrancam do garrote do animal; a cabeça inferior apresenta ganacha convexa e queixo reto; a 
crineira apresenta delimitação interna; a cabeça superior apresenta crineira convexa, podendo o seu limite interno corresponder a 
um feixe de traços incisos que, contudo não se ligam ao pescoço do animal; as duas orelhas – representadas por dois pequenos 
traços retos – estão figuradas em perfil biangular oblíquo; a linha fronto-nasal é reta e o bordo ventral convexo. 
 Após o anterior foi picotada a representação parcial de um cavalo orientado para a direita (CI01-12); a cérvico-dorsal 
apresenta uma garupa convexa, dorso côncavo e crineira convexa; esta termina um pouco atrás das orelhas que se encontram 
representadas em perfil biangular oblíquo; alguns feixes de traços incisos poderão, como no caso do equídeo anterior, não só 
marcar o limite interno da crina como respetivo intugmenta; a cabeça apresenta linha fronto-nasal e focinho convexos; no bordo 
ventral observa-se ganacha convexa e queixo reto; no seu interior observa-se a boca; deste animal representou-se ainda o peito 
reto, o bordo traqueal sub-rectilíneo, a pata dianteira (semelhante às que temos vindo a descrever) e o cilhadouro reto. 

Finalmente foi gravada, por picotagem, a representação parcial de um auroque orientado para a direita (CI01-13); deste, 
observa-se a cabeça de forma campanulada; a linha fronto-nasal é côncava a ganacha convexa e queixo reto; no seu interior 
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observa-se o olho e a delimitação interna do focinho; os dois cornos estão representados em perfil biangular oblíquo, sendo o da 
direita em forma de S e o da esquerda quase reto; por trás do da direita observa-se as duas orelhas, dispostas também em perfil 
biangular oblíquo; a cérvico-dorsal encontra-se parcialmente definida, sendo evidente a cernelha e o dorso (parcialmente inciso); 
o bordo traqueal, peito e bordo cranial da pata dianteira correspondem ao bordo caudal da coxa de CI01-09, à nádega de CI01-
10 e ao bordo cranial da pata traseira de CI01-09. 

O derradeiro animal do painel encontra-se isolado dos restantes, um pouco à direita e para baixo da concentração a que 
nos temos vindo a referir; corresponde a um veado picotado com duas cabeças, orientado para a direita e algo inclinado para 
baixo (CI01-14); apresenta um tronco ovoide com linhas cérvico-dorsal e ventral convexas e nádega arredondada; a pata traseira 
é definida por dois curtos bordos retos paralelos entre si, sendo ainda visível no cranial a configuração da coxa; a cauda é apenas 
esboçada; a única cabeça completa corresponde à que está virada para baixo: apresenta longo pescoço, observando-se no seu 
bordo dorsal um ténue garrote; a cabeça é alongada e de forma sub-retangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, e 
focinho convexo; as duas hastes são curvas, encontrando-se a esquerda fraturada e não se identificando quaisquer pontas na da 
direita, sendo razoável supor que nos encontramos perante um vareto; da cabeça superior só se observa uma orelha e o arranque 
do bordo ventral; o bordo traqueal é côncavo. 

As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. A CI01-01 associam-se uma unidade da chave 
IXa e uma da XIa. A CI01-01 e CI01-03 associam-se duas da XIa. A CI01-01, CI01-10 e CI01-12 associa-se uma da VIIa. A 
CI01-02 e CI01-10 associa-se uma da XIa. A CI01-03, CI01-04, CI01-09 e CI01-10 associam-se três da XIa e uma da XIb. A 
CI01-03, CI01-04, CI01-09, CI01-10 e CI01-12 associa-se uma da IXaa. A CI01-03, CI01-04, CI01-10 e CI01-11 associam-se 
duas da XIa e uma da XIb. A CI01-03, CI01-04, CI01-10 e CI01-12 associa-se uma da XIb. A CI01-03, CI01-09, CI01-10, 
CI01-12 e CI01-13 associa-se uma da IIa. A CI01-03 e CI01-11 associam-se duas da XIb. A CI01-04 associam-se uma da IXa 
e duas da XIb. A CI01-04 e CI01-09 associam-se uma da XIa e uma da XId. A CI01-04 e CI01-10 associam-se uma da IXa e 
uma da XIa. A CI01-04, CI01-09, CI01-10 e CI01-12 associam-se uma da IXbb, uma da X, três da XIa (uma delas picotada), 
uma da XIb e uma da XIc. A CI01-04, CI01-09 e CI01-12 associa-se uma da XIa. A CI01-04 e CI01-10 associa-se uma da 
VIIa. A CI01-04, CI01-10 e CI01-11 associam-se uma da X e uma da XIa. A CI01-04 e CI01-11 associam-se uma da IXaa, 
cinco da XIa e duas da XIb. A CI01-04 e CI01-12 associam-se duas da XIa. Entre CI01-04 e CI01-10 encontra-se uma da XIb. 
À esquerda de CI01-04 gravou-se uma da XIa. A CI01-05 associam-se uma da IIb, três da IXaa, uma da IXab, nove da XIa, 
quatro da XIb e uma da XIIIa. A CI01-05, CI01-06, CI01-09, CI01-10 e CI01-12 associa-se uma da XIIIb. A CI01-05, CI01-
06, CI01-10 e CI01-12 associam-se uma da IIa, uma da IXc e uma da XIa. A CI01-05 e CI01-09 associa-se uma da XIa. A 
CI01-05 e CI01-10 associam-se uma da XIa, uma da XIb e duas da XIc. A CI01-05 e CI01-12 associam-se uma da IXab, uma 
da XIa (picotada) e uma da XIb. A CI01-05, CI01-10 e CI01-12 associa-se uma da XIa. À esquerda de CI01-05 observa-se uma 
da XIa e sob aquela figura uma da IXab e duas da XIa. A CI01-06 associam-se uma da IXaa, duas da IXb, uma da IXc e uma da 
XIb. A CI01-06 e CI01-09 associa-se uma da X. A CI01-07 e CI01-08 associa-se uma de da XIa. A CI01-08 associam-se duas 
da XIa. A CI01-08 e CI01-10 associa-se uma da IXa. À esquerda de CI01-08 observa-se ainda uma da XIa (parcialmente 
picotada) e à sua direita outra da mesma chave. A CI01-09 associam-se três da XIa (uma delas picotada) e uma da XIb. A CI01-
09 e CI01-10 associa-se uma da XIc. A CI01-09, CI01-10 e CI01-12 associam-se uma da IXaa, duas da XIa, uma da XIb e 
quatro da XIc. A CI01-09, CI01-10, CI01-11 e CI01-13 associa-se uma da XIb. A CI01-09, CI01-12 e CI01-13 associam-se 
duas da XIa e duas da XIc. A CI01-10 e CI01-11 associam-se seis da XIa. A CI01-11 associa-se uma da XIa. À esquerda de 
CI01-12 observa-se uma da IXa e uma da XIb. A CI01-14 associam-se uma da IXab, três da IXba, quinze da XIa e três da XIb. 
Abaixo daquela figura observa-se uma da XIa e acima dela uma da IIb, uma da VIIa, duas da IXab, treze da XIa e três da XIb. 
Observa-se ainda vários picotados isolados dispersos pelo painel. 
 

Rocha 2 (Fig. 112): Encontra-se publicada desde 1995 (Baptista & Gomes, 1995, Est. VII). Localiza-se a cerca de 9 m 
para nor-nordeste da rocha anterior, a 125 m de altitude; nesta rocha, de cor castanha e superfície algo irregular e porosa, 
identifica-se dois painéis verticais orientados para su-sudeste. O da esquerda é de configuração poligonal enquanto o da direita é 
sub-retangular. 
 No primeiro destaca-se a representação picotada e abradida de um quadrúpede orientado para a direita (CI02-01); 
infelizmente a fracturação do sector superior do suporte não permite a identificação da espécie; deste animal observa-se o bordo 
cranial da pata traseira, a linha ventral, a pata dianteira, o peito, o arranque da ganacha e ambos os bordos do pescoço; o bordo 
cranial da pata traseira é curvo; a linha ventral mostra um ventre convexo e um cilhadouro reto; a pata dianteira é definida por 
dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; o arranque da ganacha é reto; o bordo cervical 
é côncavo; alguns traços incisos sob os traços picotados podem denunciar a existência de um esboço prévio. 
 Sob este animal observa-se duas possíveis representações parciais de quadrúpedes. Uma destas (CI02-02) corresponde 
à de um equídeo inciso definido por contorno simples, orientado para a direita; está reduzido à cérvico-dorsal – bastante 
pronunciada –, uma curta cauda algo côncava e à pata traseira; esta é de dimensões algo desproporcionais por excesso, nela se 
evidenciando a coxa e a canela; todo o membro é definido por dois bordos, encontrando-se o casco ausente. 
 A outra representação (CI02-03) é também incisa e definida por contorno simples, correspondendo à de um quadrúpede 
acéfalo orientado para a direita; apresenta uma cérvico-dorsal suave, nádega convexa, pata traseira definida por dois bordos retos 
paralelos entre si, linha ventral convexa, pata dianteira (reduzida ao bordo cranial) e bordo traqueal retos.
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Fig. 112: Rocha 2 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António Martinho Baptista).
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Para a esquerda de CI02-01 encontra-se um equídeo inciso definido por contorno simples e orientado para a direita 
(CI02-04); apresenta uma cabeça de configuração sub-retangular, com linha fronto-nasal e focinho retos; o bordo ventral 
apresenta ganacha convexa e longo queixo reto; no interior observa-se o olho, a boca, e o que poderão ser as duas narinas (esta 
última leitura é relativa, pois uma narina seria correspondente a um traço reto e a outra a um curvo junto do limite do chanfro); 
as orelhas dispõem-se em perfil biangular reto; a linha cérvico-dorsal apresenta crineira convexa; dorso reto e imensa garupa 
arredondada; a cauda é curva; a nádega é convexa e a pata traseira definida por dois bordos curvos com tendência a convergirem 
na extremidade distal; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é 
convexo e o bordo traqueal reto; alguns traços junto à pata traseira e um outro paralelo ao bordo cranial da dianteira podem 
sugerir a presença de uma segunda pata por par; neste caso, estaríamos perante uma representação dos membros em perfil 
uniangular. 
 À direita de CI02-01 observa-se outra figura incisa definida por contorno simples, desta feita correspondente à fêmea 
de uma cabra-montês orientada para a direita (CI02-05); está reduzida à cabeça, linha cérvico-dorsal, nádega e bordo caudal da 
pata traseira; a primeira é de forma triangular; o corno é curto, curvo e atirado para trás; a cérvico-dorsal é reta, com a garupa 
convexa e uma saliência imediatamente atrás do corno que poderá representar a orelha; a nádega e o bordo caudal da pata 
traseira são retos. 
 No sector inferior direito encontra-se a última figuração zoomórfica claramente identificada como tal. Trata-se de um 
macho de cabra-montês picotado, orientado para a direita (CI02-06); apresenta uma cabeça de configuração troncocónica; a 
linha fronto-nasal é ligeiramente convexa na fronte, tornando-se reta no chanfro; focinho é reto e bordo ventral parece apresentar 
subtil distinção entre ganacha e queixo; a pera é curta e larga; os dois cornos, em forma de S, dispõem-se em perfil biangular 
reto; o dorso é reto e a garupa convexa; a cauda é curta e definida por dois bordos retos paralelos entre si; a nádega é direita e a 
pata traseira definida por dois bordos que parecem esboçar um casco; no cranial é bem evidente a coxa; a linha ventral apresenta 
ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira desapareceu devido a fratura do suporte; o bordo traqueal é convexo. 
 As restantes gravuras do painel correspondem a unidades gráficas não figurativas. A CI02-01 associam-se uma unidade 
da chave IIa, uma da Vc, uma da IXa, duas da IXab, quatro da XIa e três da XIb. A CI02-01 e CI02-02 associam-se uma da XIa, 
uma da XIb e uma da XIc. A CI02-01, CI02-02 e CI02-03 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, uma da XIa, 
uma da XIb, uma da XIc e uma da XId. A CI02-01 e CI02-03 associa-se uma da XIa. Abaixo de CI02-01 identifica-se uma da 
IXb, duas da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. À direita daquela figura observa-se três da VIIa, duas da IXaa, três da XIa e uma 
da XId. A CI02-02 associam-se três da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A CI02-02 e CI02-03 associam-se uma da IXab, uma da 
IXb, uma da IXba, uma da XIa, duas da XIb e uma da XIc. À esquerda de CI02-02 identifica-se uma da VIIa, uma da IXaa, duas 
da XIa (uma delas picotada), cinco da XIb e duas da XId. A CI02-03 associam-se uma da XIa e uma da XId. A CI02-04 
associam-se uma da IIb, uma da IXa, duas da IXaa, uma da X, seis da XIa, uma da XIb e uma da XId. A CI02-05 associa-se uma 
da XIa. A CI02-06 associam-se uma da VIIa (estriada e parcialmente picotada), cinco da XIa e uma da XIIc picotada. Para cima 
daquela figura observa-se uma da XIa, uma da XIb e uma da XIc, enquanto que à sua direita se discrimina uma da IXaa, uma da 
IXba, uma da IXbb, sete da XIa e uma da XIc. Refira-se também os impactos picotados dispersos pelo painel. 
 No painel da direita encontra-se duas representações parciais de quadrúpedes. Uma destas encontra-se no sector 
esquerdo, correspondendo à de um cavalo inciso, definido por contorno simples(CI02-07); está reduzido à cérvico-dorsal 
bastante sinuosa, bordo cranial da pata traseira (reto) e linha ventral convexa. 
 A segunda representação corresponde à cérvico-dorsal picotada (CI02-08), muito provavelmente, dada a sua 
sinuosidade, de um cavalo. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. A CI02-07 associam-se onze da chave XIa 
(uma delas parcialmente picotada) e uma da XIb. Por cima daquela figura observa-se uma da VIIa, seis da XIa e duas da XIb. A 
CI02-08 associam-se uma da XIa e duas da XIIc, todas picotadas. Por baixo da figura inventariaram-se seis da XIa (uma delas 
picotada), uma da XIb, uma da XIc e uma da XIIc picotada. À direita foram gravadas duas da XIa (uma delas picotada), uma da 
XIb e três da XId. Finalmente, por cima do quadrúpede, identifica-se ainda uma da XIa. Refira-se também a existência de 
diversos picotados isolados distribuídos pelo painel. 
 

Rocha 3 (Fig. 113): Foi dada a conhecer em 1995, tendo o seu decalque sido publicado na ocasião (Baptista & Gomes, 
1995, Est. IX). Localiza-se a cerca de 12 m para nor-noroeste da anterior, a cerca de 128 m de altitude; corresponde a uma rocha 
de cor castanha onde se identifica dois painéis verticais. O da esquerda orienta-se para sudeste, apresentando uma forma 
poligonal e superfície regular mas algo erodida; o da direita orienta-se para este, apresentando forma subtrapezoidal e superfície 
regular e lisa. 
 No painel da esquerda apenas se identifica uma representação picotada de um quadrúpede orientado para a direita e 
algo inclinado para cima (CI03-01); apresenta cabeça globular encimada por duas orelhas dispostas em perfil biangular reto; o 
pescoço é algo longo e adelgaçado; o tronco é também alongado, observando-se na cérvico-dorsal a saliência do garrote, o dorso 
suave e a garupa convexa; já a linha ventral caracteriza-se pelo ventre reto e cilhadouro convexo; as patas (apenas uma por par) 
são definidas por dois bordos retos, paralelos entre si; o bordo traqueal é também recto. 
 Neste painel, para além desta figura, só se observa vários picotados isolados dispersos pelo painel. 
 O segundo painel é o mais profundamente historiado. Destaca-se pela sua visibilidade a figura de um auroque picotado 
(se bem que os cornos sejam apenas incisos) orientado para a direita (CI03-02); este auroque – localizado no sector inferior do 
painel – apresenta cabeça campanulada; a linha fronto-nasal é reta e o focinho algo convexo; o bordo ventral apresenta ganacha e 
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queixo convexos, sendo estes separados mediante um estrangulamento do traço; no interior da cabeça observa-se as duas narinas 
dispostas em perfil biangular reto e a delimitação interna do focinho (representada mediante incisão); os cornos são 
representados em perfil biangular oblíquo, sendo o direito em forma de S e o esquerdo curvo; os arranques são picotados, 
desenvolvendo-se posteriormente os cornos mediante incisão; a linha cérvico-dorsal é longa, apresentando bordo cervical curto e 
reto; cernelha pronunciada (e parcialmente definida por incisão) e dorso longo e côncavo; os quartos traseiros não se observam, 
provavelmente devido à fratura do suporte; da pata traseira só se observa, o bordo cranial reto; a linha ventral ventre convexo e 
cilheira côncava; a pata dianteira é curta e atirada para a frente, sendo definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é 
convexo e o bordo traqueal reto. 

 
Fig. 113: Rocha 3 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António 
Martinho Baptista). 
 
 No interior desta figura observa-se um quadrúpede inciso muito esquemático, definido por contorno simples e orientado 
para a direita (CI03-03); este quadrúpede apresenta uma cérvico-dorsal que, entre a nuca e a garupa, corresponde a um longo 
traço reto, arredondando na zona desta última; a cabeça é subtriangular, apresentando linha fronto-nasal convexa, focinho 
apontado e bordo ventral reto; reto é também o bordo traqueal. 
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 Sob CI03-02 observa-se duas figuras incisas de grandes dimensões, definidas por contorno simples. Uma destas 
corresponde a um auroque orientado para a esquerda (CI03-04); a cabeça é de forma sub-retangular com linha fronto-nasal 
côncava e bordo ventral convexo, tendo a ponta do focinho desaparecido devido à fratura do suporte; dos cornos não se observa 
vestígios; a cérvico-dorsal é reta, observando-se o garrote; a garupa parece aproveitar uma fratura do painel; o peito é convexo e 
o bordo traqueal côncavo; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral é convexa e definida 
por dois traços descontínuos. 
 O outro animal corresponde a um macho de cabra-montês orientado para a esquerda (CI03-05); a cabeça é de forma 
subtriangular; a linha fronto-nasal apresenta fronte reta e chanfro convexo; o focinho é apontado e o bordo ventral é convexo; o 
corno é direito e atirado para trás; a cérvico-dorsal é algo côncava, sendo a garupa arredondada; da cauda apenas se identificou o 
curto bordo ventral reto; a nádega é algo reta; a pata traseira é definida por dois bordos retos com tendência a convergirem na 
extremidade distal; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois traços retos, 
paralelos entre si, encurvando o interno na extremidade proximal e já no interior do corpo, de forma a representar o antebraço; o 
peito e o bordo traqueal são convexos. 
 Sobrepondo estas figuras observa-se um equídeo inciso, definido por contorno simples e orientado para a direita (CI03-
06); a cabeça é altamente modelada; a linha fronto-nasal é convexa, assim como o focinho; o bordo ventral apresenta ganacha 
convexa e queixo côncavo; a crineira sobressai relativamente à fronte do animal, observando-se a delimitação interna da mesma; 
a cérvico-dorsal é reta e a garupa arredondada; as duas patas traseiras são de forma subtriangular, dispondo-se em perfil 
biangular oblíquo; a linha ventral é convexa; as patas dianteiras são também subtriangulares, dispondo-se segundo uma 
perspetiva biangular oblíqua. 
 O animal anterior sobrepõe também um cervídeo inciso, definido por contorno simples e múltiplo (nos bordos ventrais 
do pescoço e da cabeça, e no tronco da haste), orientado para a direita (CI03-07); a cabeça – de forma subtriangular – encontra-
se levantada e aberta na zona do focinho; linha fronto-nasal e bordo ventral são retos; a haste encontra-se atirada para trás, nela 
se reconhecendo a ponta intermédia e duas da coroa; a cérvico-dorsal é reta; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por 
dois bordos curvos divergentes; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si; o 
peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 Reaproveitando o peito da figura anterior e a linha ventral de CI03-06 como seus, foi gravado um auroque inciso, 
definido por contorno simples e orientado para a direita (CI03-08); apresenta cabeça sub-retangular; a linha fronto-nasal é algo 
convexa, assim como o focinho; o bordo ventral é reto; apenas um corno foi gravado, em forma de S e atirado para a frente; a 
cérvico-dorsal apresenta bordo cervical algo côncavo, cernelha saliente, dorso reto e garupa convexa; a cauda é curta e a sua raiz 
subtriangular; da pata traseira apenas se gravou o bordo caudal reto. 
 Acima de CI03-06 observa-se um equídeo (CI03-09) e a cérvico-dorsal de um outro (CI03-10), ambos incisos e 
definidos por contorno simples e orientados para a direita. CI03-09 apresenta uma cabeça semelhante à de CI03-06; a crineira é 
convexa, sem ressalto frontal nem delimitação interna; o dorso é recto e a garupa convexa; a nádega é convexa; a pata traseira é 
definida por dois bordos curvos divergentes; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é de forma subtriangular, com o bordo 
caudal reto e o cranial convexo; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 CI03-10 corresponde a uma cérvico-dorsal semelhante à dos cavalos que temos vindo a descrever; refira-se apenas que 
a crineira apresenta bordo dorsal subtriangular e delimitação interna. 
 No sector superior esquerdo observa-se um conjunto composto por três animais que se associam por sobreposição. O 
primeiro destes animais corresponde à figura localizada na zona mais alta do painel, tratando-se de um equídeo inciso, definido 
por contorno simples, orientado para a direita e ligeiramente inclinado para cima (CI03-11); a sua cabeça é semelhante às que 
temos vindo a descrever; a crineira, embora apontada em ângulo para a frente da fronte, não possui delimitação interna; o dorso 
é reto; a zona da garupa/ nádega despareceu devido a fratura do suporte; a pata traseira é definida por dois bordos curvos 
divergentes; atrás do bordo caudal observa-se um traço que poderá corresponder à extremidade distal da cauda; na linha ventral 
observa-se a bainha e o cilhadouro convexo; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo 
e o bordo traqueal reto. 
 Em seguida foi gravado um auroque inciso, definido por contorno simples e orientado para a direita (CI03-12); a 
cabeça é de forma sub-retangular com linha fronto-nasal algo convexa e bordo ventral retos; do focinho não se observa vestígios, 
podendo este corresponder a uma fissura da rocha; apenas um corno curvo foi gravado, sendo todo o seu perímetro delineado; a 
cérvico-dorsal – que termina na zona inguinal do animal anteriormente descrito – é tendencialmente reta, destacando-se apenas a 
cernelha; a nádega não foi gravada; a pata traseira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral apresenta 
ventre convexo e longo cilheira reta; a pata dianteira é apenas esboçada, dela se observando o curto bordo caudal reto; o peito é 
côncavo e o bordo traqueal reto. 
 Sob este animal observa-se um outro quadrúpede inciso, definido por contorno simples e algo inclinado para baixo 
(CI03-13); apresenta uma cabeça troncocónica com linha fronto-nasal côncava, focinho reto e bordo ventral convexo; os cornos 
são encurvados para cima e dispostos em perfil biangular oblíquo; da cérvico-dorsal observa-se um longo garrote, um dorso 
curto e a garupa convexa; o bordo traqueal é côncavo e a linha ventral algo convexa. 
 As restantes gravuras do painel correspondem a unidades gráficas não figurativas. Assim, a CI03-02 associam-se uma 
da chave IXa, uma da IXb, uma da IXbb, dez da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A CI03-02, CI03-03, CI03-04 e CI03-05 
associam-se uma da IXaa, duas da IXab, uma da X, duas da XIa e uma da XIb. A CI03-02 e CI03-04 associam-se uma da VIIa, 
nove da XIa, três da XIb e uma da XIc. A CI03-02, CI03-04 e CI03-05 associam-se uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXba, 
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uma da IXbb, quatro da XIa, duas da XIb, duas da XIc e uma da XId. A CI03-02, CI03-04, CI03-05 e CI03-06 associa-se uma 
da IIa. A CI03-02, CI03-04, CI03-05, CI03-06 e CI03-07 associam-se uma da X, uma da XIa e uma da XIb. A CI03-02, CI03-
04, CI03-05 e CI03-07 associa-se uma da XIb. Abaixo de CI03-02 observa-se uma da IXa (picotada), duas da IXaa, uma da 
IXba, sete da XIa (duas delas picotadas), três da XIb (uma delas parcialmente picotada), uma da XIc, uma da XId e uma da 
XIIIb. A CI03-04 associam-se uma da IXb, uma da XIa e duas da XIb. A CI03-04 e CI03-05 associam-se uma da IXa, quatro da 
XIa e uma da XIb. A CI03-04, CI03-05, CI03-06 e CI03-07 associam-se quatro da XIa. A CI03-04, CI03-05 e CI03-07 
associa-se uma da XIa. A CI03-04, CI03-06 e CI03-07 associam-se uma da IXa e uma da XIIIb. A CI03-04 e CI03-07 
associam-se duas da XIa. A CI03-05 associam-se quatro da XIa. A CI03-06 associam-se uma da VIIa, uma da IXb, sete da XIa 
e uma da XId. A CI03-06 e CI03-07 associam-se uma da IIb, duas da IXab e três da XIa. A CI03-06, CI03-07 e CI03-08 
associam-se uma da VIIa, duas da IXa, duas da IXaa, uma da IXab, oito da XIa, quatro da XIb e uma da XIIIb. À direita de 
CI03-06 observa-se uma da XIa. A CI03-09 associam-se uma da XIa e uma da XId. A CI03-11 associam-se uma da IXa e duas 
da XIa. A CI03-11 e CI03-12 associam-se uma da XIa e uma da XIc. À direita de CI03-11 observa-se três da XIa. A CI03-12 
associam-se uma da XIb e uma da XId. A CI03-13 associam-se uma da VIIa, seis da XIa e uma da XIb. Finalmente, perto do 
limite superior do painel observa-se ainda uma da chave XIc. 
 

Rocha 4 (Fig. 114): Foi dada a conhecer em 1997, no mesmo trabalho em que publica o seu decalque (Baptista & 
Gomes, 1997, 222, 268). Localiza-se a cerca de 9,5 m para nor-nordeste da anterior, a uma altitude de 123 m de altitude, 
encontrando-se atualmente no limite de cota da albufeira do Pocinho. Corresponde a um painel vertical, de morfologia sub-
retangular, orientado para leste (?). Trata-se de uma superfície profundamente alterada, em que se conservaram apenas alguns 
sectores do espaço parietal, presumivelmente mais vasto. 
 No sector da esquerda observa-se um quadrúpede picotado orientado para a direita (CI04-01); apresenta cabeça 
subtriangular e duas hastes retilíneas dispostas em perfil biangular oblíquo; o pescoço é longo e adelgaçado; o tronco é de 
morfologia sub-retangular e longo, sendo a cérvico-dorsal reta e a linha ventral ligeiramente convexa; a nádega é direita e as 
patas (apenas uma por par) definidas por dois bordos retos paralelos entre si; o bordo traqueal encontra-se apenas esboçado, 
sendo em grande medida substituído por uma fissura natural reta. A este animal associam-se duas unidades gráficas não 
figurativas incisas, uma da chave XIa e outra da IXb. 
 No sector abaixo observa-se uma unidade gráfica não figurativas da chave XIa e outra da XIb, ambas incisas. No sector 
superior direito observa-se as seguintes unidades gráficas não figurativas, todas incisas: seis da chave XIa, duas da XIb, seis da 
XIc e três da XId. Finalmente, no sector inferior direito identifica-se ainda as seguintes unidades gráficas não figurativas, 
igualmente todas incisas: oito da chave XIa, três da XIb, cinco da XIc e quatro da XId. 
 

Rocha 5 (Fig. 115): Foto parcial do dispositivo gráfico nela presente foi publicada logo em 1995 (Rebanda, 1995a, 12; 
1995b, 15). O seu decalque integral só se veio, contudo, a conhecer em 2009 (Baptista, 2009, 214). Localiza-se a cerca de 7,7 m 
para norte da anterior, a uma altitude de 123 m, encontrando-se também na linha de cota da albufeira do Pocinho. Trata-se de um 
painel vertical, de configuração subtrapezoidal, orientado para és-sudeste. Apresenta cor castanha, sendo a sua superfície regular 
e lisa. 
 A figura de mais grandes dimensões do painel corresponde a uma cerva incisa (e estriada na zona anterior) orientada 
para a direita (CI05-01); a cabeça é de forma genericamente retangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho 
convexo; as orelhas foliformes dispõem-se em perfil biangular oblíquo; o pescoço é longo e adelgaçado; o tronco apresenta uma 
morfologia sub-retangular; na linha cérvico-dorsal destaca-se o bordo cervical direito, o garrote saliente e o dorso suave; a 
garupa não foi gravada; a pata traseira está apenas esboçada, observando-se bem a distinção entre a coxa e a canela; esta é 
definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é de morfologia subtriangular, 
também aí se evidenciando a diferença entre o antebraço e a canela (designadamente mediante o uso do estriado no interior do 
corpo); na extremidade distal da pata observa-se dois traços quase perpendiculares aquela que poderão representar o casco 
fendido destes animais; o bordo traqueal é côncavo. 
 Abaixo observa-se um quadrúpede gravado por picotagem e orientado para a direita (CI05-02); apresenta cabeça 
morfologicamente semelhante à do animal anterior; o pescoço é definido por dois bordos retos paralelos entre si; em cima 
observam-se duas orelhas subtriangulares dispostas em perfil biangular reto; o tronco é sub-retangular e possante; as linhas 
cérvico-dorsal e ventral são subconvexas; a nádega é reta, assim como o peito; a pata traseira é de morfologia triangular e a 
dianteira reta e atirada para a frente; a cauda é longa e atirada para trás; cabeça, pescoço e patas são preenchidos interiormente; 
no interior do tronco observa-se duas linhas que o atravessam longitudinalmente, situando-se uma praticamente ao nível da 
cérvico-dorsal e outra um pouco abaixo. 
 As restantes gravuras são unidades gráficas não figurativas. A CI05-01 associam-se duas da chave VIIa, quatro da IXa 
(uma delas parcialmente picotada), quatro da IXaa (uma delas picotada), duas da IXba, uma da X, dezanove da XIa, doze da 
XIb, três da XIc e seis da XId. À sua direita observa-se uma da IXa, uma da IXaa (parcialmente picotada), uma da IXb, uma da 
X, dezasseis da XIa, nove da XIb, uma da XIc e três da XId. Por cima daquele zoomorfo observa-se uma da IXa, oito da XIa, 
três da XIb e uma da XIc. Para a sua esquerda gravaram-se uma da IXab, uma da IXb, quinze da XIa (duas delas picotadas), 
doze da XIb, uma da XIc e três da XId. Entre CI05-01 e CI05-02 observa-se cinco da XIa, duas da XIb e uma da XIc. 
Associadas a CI05-02 identifica-se uma da IXa, três da XIa, seis da XIb, uma da XIc e três da XId. À sua direita foram gravadas 
uma da IXaa, dezasseis da XIa, nove da XIb, uma da XIc e duas da XId. Para baixo do último quadrúpede referido identifica-se 



	 216 

duas da IXab, uma da IXb, vinte e quatro da XIa, dezoito da XIb, seis da XIc e doze da XId. À sua esquerda observa-se três da 
IXa, uma da IXab, duas da IXb, uma da IXba, uma da IXbb, vinte e três da XIa, catorze da XIb, duas da XIc e onze da XId. Por 
fim, no sector superior esquerdo da rocha, foram gravadas uma da IXa, uma da IXaa, duas da IXba, uma da IXbb, vinte e uma da 
XIa, oito da XIb, duas da XIc e seis da XId. 

 
Fig. 114: Rocha 4 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 

Rocha 6 (Fig. 116): Mencionada na bibliografia desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 261), apenas se veio a conhecer 
o seu decalque em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008b, 131). Localiza-se a cerca de 10 m para és-sudeste da rocha 1, a uma 
altitude de 123 m (encontrando-se ao nível da cota de enchimento da barragem do Pocinho), num dos pontos cimeiros do 
afloramento que constitui o “abrigo das cabras”; corresponde a um painel vertical, orientado para és-sudeste, de configuração 
subquadrangular. 
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Fig. 115: Rocha 5 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António 
Martinho Baptista). 
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Fig. 116: Rocha 6 da Canada do Inferno (decalque de Manuel Almeida e João Félix). 
 
 Nele apenas se identifica uma unidade gráfica figurativa a que se associa uma não figurativa, sendo ambas picotadas. A 
primeira corresponde a uma representação picotada de um equídeo orientado para a direita (CI06-01); apresenta cabeça 
campanulada e algo longa; a linha fronto-nasal apresenta fronte convexa e chanfro reto; o focinho é convexo; o bordo ventral 
carateriza-se pela ganacha convexa e queixo reto; a crineira não apresenta qualquer descontinuidade relativamente à fronte, 
sendo reta a partir da nuca do animal, dando a impressão de que o que temos representado é o bordo crinal e não a crineira; o 
tronco é de tendência sub-retangular; a linha cérvico-dorsal é genericamente reta, arredondando apenas na zona da garupa; a 
linha ventral é reta; a nádega é convexa; as duas patas traseiras são lineais, encontrando-se representadas em perfil biangular 
reto; as dianteiras são também lineares e dispostas em perfil biangular oblíquo; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo.  
A unidade não figurativa corresponde a uma da chave XIa. 
 

Rocha 10 (Fig. 117): Conhecida desde 1997, quando se publicam os seus decalques (Baptista & Gomes, 1997, 223-224, 
272-274). Localiza-se a cerca de 10 m para su-sudoeste da rocha 1, a uma cota de cerca de 121 m, encontrando-se, portanto, 
atualmente submersa. Apenas nos debruçaremos sobre o sector da rocha publicado como 10a, uma vez que é o único com 
figurações paleolíticas (Baptista & Gomes, 1997, 223-224); corresponde a um painel vertical orientado para és-sudeste, de 
configuração sub-retangular; a superfície encontra-se bastante alterada por fissuras e lascamentos. 
 São quatro as figurações claras deste painel, tendo nós ainda considerado outras duas como possíveis. Assim, na metade 
superior do painel observa-se um peixe inciso definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a esquerda (CI10-01); o 
animal está apenas esboçado; apresenta cabeça triangular, dorso quase reto e ventre convexo; o bordo ventral da cabeça e um 
possível barbilhão estão bem marcados mediante a incisão múltipla; no interior do corpo um feixe estriado e alguns traços soltos 
parecem representar alguma caraterística corporal; um de alguns dos picotados sobre o animal pode corresponder ao olho do 
mesmo; a forma da cabeça e a existência do barbilhão são argumentos que tornam plausível a identificação da espécie como um 
barbo. 
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Fig. 117: Rocha 10 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
  

Um pouco mais abaixo identifica-se um capríneo picotado, orientado para a esquerda (CI10-02) e ao qual falta o peito, 
bordo traqueal e cabeça devido a fratura do suporte; a cérvico-dorsal é reta e a garupa convexa; a cauda é definida por dois 
traços curvos divergentes; a pata traseira é definida por dois bordos retos com tendência a convergirem na extremidade distal; a 
linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida pelo que parece ser um bordo cranial reto um caudal curvo na zona do 
antebraço e reto na da canela; internamente observa-se um traço curvo que pode corresponder a uma demarcação cromática da 
pelagem; alguns traços incisos, com particular destaque para os da linha ventral, podem denunciar a existência de um esboço 
prévio. 
 Mais abaixo observa-se um quadrúpede inciso definido por contorno múltiplo, orientado para a esquerda (CI10-03); 
como na situação anterior, a fratura do suporte destruiu a zona da cabeça, facto que dificulta a identificação da espécie; na 
cérvico-dorsal aprecia-se um dorso suave e uma garupa convexa, convexidade que se prolonga pela nádega; a pata traseira é 
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apenas definida pelo bordo caudal curvo; a linha ventral, pela sua forma subtriangular, apresenta uma distinção clara entre ventre 
e cilhadouro; a pata dianteira não foi representada para além do arranque do bordo cranial; o peito é convexo. 
 A quarta figura animal clara encontra-se imediatamente abaixo, correspondendo a uma cerva incisa, definida por 
incisão simples, orientada para a esquerda (CI10-04); o animal encontra-se com a cabeça lançada para a frente; esta é de forma 
troncocónica, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho convexo; as duas orelhas encontram-se atiradas para a 
frente, encontrando-se representadas em perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal é reta, assim como a nádega; o bordo traqueal 
é côncavo; a linha ventral apresenta ventre côncavo e cilheira convexa; o bordo caudal da pata traseira é curvo. 
 Um dos possíveis animais corresponde à representação parcial de um quadrúpede inciso, definido por contorno simples 
e orientado para a esquerda (CI10-05); encontra-se entre CI10-03 e CI10-04; está reduzido às linhas cérvico-dorsal e ventral e 
ao bordo cranial da pata traseira; a primeira é reta; a segunda apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; o último é curvo. 
 O segundo possível animal encontra-se no espaço deixado vazio pela pata traseira de CI10-03; corresponde à 
representação parcial de um quadrúpede inciso, definido por contorno múltiplo, orientado para a direita (CI10-06); a cabeça é de 
forma ovoide, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o focinho convexo; no topo parece encontrar-se duas orelhas 
lineais dispostas em perfil biangular reto; o pescoço seria longo; a cérvico-dorsal é côncava, prolongando-se por uma curta 
cauda; alguns traços curvos paralelos entre si podem configurar quer a nádega do animal, quer a pata traseira; na generalidade, o 
animal assemelha-se a QB22-07. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. No topo do painel observa-se uma da chave 
IIb, duas da IXa, seis da IXb, uma da IXc, nove da XIa, três da XIb e duas da XIc. A CI10-01 associam-se sete da XIa e uma da 
XIc. A CI10-02 associam-se três da XIa e uma da XIIc picotada. Entre CI10-02 e CI10-03 identifica-se uma da IXa, quatro da 
XIa, duas da XIb e cinco da XIc. A CI10-03 associam-se uma da IXb, onze da XIa, uma da XIb, duas da XIc e duas da XId. A 
CI10-03 e CI10-06 associa-se uma da XIa. Entre CI10-03 e CI10-04 identifica-se uma da IXa e duas da XIa. A CI10-04 
associam-se uma da IXaa, cinco da XIa, uma da XIb e duas da XIc. A CI10-04 e CI10-05 associa-se uma da XIa. À direita de 
CI10-04 observa-se uma da mesma chave. Abaixo de CI10-04 encontra-se uma da IXbb, onze da XIa e duas da XIb. A CI10-05 
associam-se duas da XIa e uma da XIc. A CI10-06 associa-se uma da XIb. 
 

Rocha 11 (Fig. 118): As primeiras referência a esta rocha datam de 1995, quando se publicam fotos da mesma 
(Rebanda, 1995a, 7; 1995b, 12). Uma descrição mais aturada, assim como a maior parte dos decalques são publicados em 1997 
(Baptista & Gomes, 1997, 224-231, 277-279). O decalque integral apenas se conhece em 2009 (Baptista, 2009a, 52-53), quando 
se dá igualmente a conhecer parte do espaço parietal não publicado anteriormente, designadamente onde se encontram as nossas 
unidades CI11-21 a CI11-23. Localiza-se a cerca de 10,70 m para oés-sudoeste da rocha anterior, a cerca de 121 m de altitude, 
encontrando-se, de igual modo, submersa; corresponde a uma rocha onde se identificaram diversos painéis verticais orientados 
para és-sudeste (?); a rocha apresenta uma topografia bastante irregular, aparecendo-nos os painéis em planos diversificados; as 
superfícies são lisas e, maioritariamente de cor vermelho-ferruginosa; de acordo com os autores que primeiro a publicaram, a 
zona inferior da rocha caraterizava-se pela sua  cor “azul quase negro” (Baptista & Gomes, 1997, 224); aqueles mesmos autores 
dividiram a rocha em A e B, subdividindo a primeira em diversos sectores. Dada a morfologia da rocha pensamos ser mais 
sensato dividi-la em três sectores (esquerdo, superior central e superior direito), separados entre si por painéis não historiados; 
dada a organização das gravuras propriamente ditas, podemos dizer que o primeiro dos sectores é composto por dois espaços 
parietais – um situado na zona superior direita do sector e outro na zona inferior esquerda. 
 O sector esquerdo apresenta forma sub-rectangular e é composto por cinco painéis que se encontram em diversos 
planos; esta topografia da rocha condicionou de sobremaneira a disposição das gravuras do primeiro conjunto gráfico. Assim, o 
painel situado mais à esquerda apresenta um eixo maior em altura que em largura, facto que conduziu à gravação de um auroque 
acéfalo com este tipo de inclinação. Este auroque (CI11-01), orientado para a direita, foi conseguido maioritariamente por 
picotagem, embora a cauda seja incisa; apresenta cérvico-dorsal com garupa convexa, dorso suave, cernelha pronunciada e 
bordo cervical côncavo; da cabeça observa-se o que poderá corresponder à orelha e o arranque reto da ganacha; a cauda é curva, 
arrancado da garupa; a nádega é arredondada; a pata traseira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral é 
convexa. 
 À esquerda da cauda do animal referido anteriormente, observa-se a representação parcial de um auroque picotado, 
orientado para a direita (CI11-02); da linha cérvico-dorsal destaca-se a cernelha proeminente e o curto bordo cervical côncavo; 
os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo ambos em forma de S; da cabeça observa-se a nuca convexa, a linha 
fronto-nasal reta e o focinho convexo. 
 Sobre os quartos traseiros de CI11-01, observa-se um bovino picotado orientado para a esquerda (CI11-03); apresenta 
cabeça subtriangular com linha fronto-nasal reta, focinho apontado e bordo ventral convexo: sobre a nuca dois traços poderão 
corresponder a duas curtas armações ou orelhas dispostas em perfil biangular reto; a cernelha é convexa, o dorso é quase reto e a 
garupa algo angulosa; a cauda é direita, e foliforme a sua raiz; a nádega é convexa; as patas (apenas uma por par) são definidas 
por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; reto é também o bordo traqueal; 
dadas as caraterísticas do animal (designadamente a sua dimensão comparativa, a forma da cabeça, e a inexistência ou pequena 
dimensão dos cornos), pensamos poder interpretar esta figura como um vitelo. 
 O painel situado imediatamente à esquerda encontra-se mais recuado; aí encontramos várias figuras zoomórficas, a 
maior parte delas incompletas. Assim, no topo do painel observa-se um par de traços picotados, paralelos entre si, que poderão 
corresponder à extremidade da pata de um quadrúpede (CI11-04).
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Fig. 118: Rocha 11 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de António Martinho Baptista e João Félix).
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Para a esquerda observa-se a cauda, pata traseira e ventre de um quadrúpede picotado e abradido, orientado para a 
esquerda (CI11-05); a cauda é encurvada; a pata é definida por dois bordos curvos divergentes entre si e o ventre é convexo. 
 Sobrepondo-se à extremidade da pata do animal anteriormente referida, encontra-se um outro auroque de maiores 
dimensões, gravado por picotagem e orientado para a esquerda (CI11-06); a cérvico-dorsal é quase reta e a garupa convexa; o 
troço da cauda é curvo, sendo foliforme a sua raiz; a nádega é algo convexa; a pata traseira é definida por dois bordos que 
tendem a convergir na extremidade distal; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por um bordo cranial curvo e um 
caudal reto na zona da canela e curvo na do antebraço; todo o resto do animal desapareceu devido a fratura do suporte. 
 Sobre este animal foi gravado por picotagem um auroque orientado para a esquerda (CI11-07); a cérvico-dorsal 
apresenta garupa angulosa, dorso suave e cernelha convexa e pronunciada; da cauda só se observa a raiz foliforme, parecendo-
nos que a cauda do animal anterior pode ter sido aqui reutilizada; a nádega é arredondada; a pata traseira é definida por um 
bordo caudal curvo e por um cranial reto na zona da canela e disposto diagonalmente para delimitar a coxa; a linha ventral 
apresenta ventre convexo e cilheira reta; entre os dois parece definir-se a bainha; da pata dianteira só se observa o bordo caudal 
reto; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. Sobre estes animais foram gravados por picotagem dois traços que foram 
originalmente interpretados como membro pélvico (Baptista e Gomes, 1997, 227); contudo, a excessiva concavidade do que 
seria a passagem para a nádega após o jarrete, impelem-nos a interpretar a pata como torácica, o jarrete como peito e a passagem 
para a nádega como um bordo ventral de um quadrúpede orientado para a direita (CI11-08). 
 O painel imediatamente à esquerda corresponde a uma superfície sub-retangular disposta obliquamente, e mais 
avançada que, inclusivamente, o primeiro painel referido. Nele encontra-se quatro animais. Assim, junto do limite direito 
observa-se um auroque picotado e abradido, com a cabeça esticada para a frente (CI11-09); esta é de forma troncocónica, 
correspondendo o focinho ao limite de uma fissura; no interior observa-se um olho circular; dos cornos e orelha não se observa 
vestígios; a cérvico-dorsal apresenta cernelha proeminente e dorso côncavo; dos quartos traseiros observa-se a nádega convexa e 
a pata traseira definida por dois bordos curvos divergentes; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira quase reta; a pata 
dianteira é formada por dois bordos retos paralelos entre si; o bordo traqueal é reto. 
 Para a sua esquerda observa-se os restos de um quadrúpede picotado orientado para a esquerda (CI11-10) e, abaixo 
deste, um auroque picotado e abradido orientado para a direita (CI11-11). Do primeiro observa-se a extremidade distal da pata 
dianteira, a linha ventral, o bordo cranial da pata traseira, parte da garupa e, eventualmente parte da cauda; a pata dianteira é 
definida por dois bordos curvos divergentes; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; o bordo da pata traseira 
é curvo; o traço remanescente da garupa é reto, o que nos remete para uma garupa angulosa; um traço demasiado recuado para 
corresponder ao bordo caudal da pata traseira poderá corresponder à cauda. 
 CI11-11 apresenta cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, correspondendo o limite do 
focinho ao limite da fissura; no interior observa-se um olho circular; os cornos dispõem-se perfil biangular oblíquo, sendo o 
direito curvo e o esquerdo em forma de S; por trás observa-se uma orelha; a linha cérvico-dorsal apresenta bordo cervical quase 
reto; cernelha e dorso pronunciados e garupa angulosa; a cauda, caída sobre os quartos traseiros do animal, apresenta raiz 
foliforme; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a linha ventral apresenta ventre 
convexo e cilheira reta; a pata dianteira está atirada para a frente, sendo definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito 
é convexo e o bordo traqueal côncavo. 
 Para baixo e para a esquerda do animal anteriormente descrito encontra-se o último animal do painel, correspondendo 
este à zona posterior de um auroque picotado orientado para a esquerda (CI11-12); da cérvico-dorsal observa-se o dorso côncavo 
e a garupa angulosa; a cauda é curta, desenvolvendo-se a partir da garupa; a nádega é convexa; da pata traseira observa-se 
particularmente bem o bordo cranial curvo; a linha ventral é convexa. 
 No painel imediatamente abaixo, grosso modo da mesma forma do anterior e com a mesma inclinação, observa-se dois 
auroques picotados e abradidos, orientados para a direita, respeitando ambos a inclinação do painel. O da esquerda (CI11-13) 
apresenta cabeça campanulada, com linha fronto-nasal e focinho retos e bordo ventral com ganacha convexa e queixo algo 
côncavo; no seu interior observa-se a boca; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o da direita curvo e o da 
esquerda em forma de S, encontrando-se ambos ligados por uma nuca convexa; atrás do da esquerda observa-se a orelha; a 
cérvico-dorsal apresenta cernelha pronunciada, dorso côncavo e garupa algo angulosa; o troço da cauda é linear, não se 
observando a raiz; as patas são apenas uma por par, sendo definidas por dois bordos subparalelos entre si; na traseira observa-se 
o jarrete; a linha ventral é convexa; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. A cauda do auroque da direita (CI11-14) 
sobrepõe os cornos e cabeça do anteriormente descrito; a cabeça é de forma sub-retangular, com linha fronto-nasal côncava, 
focinho convexo e bordo ventral reto; os cornos são liriformes, dispondo-se em perfil biangular reto e unidos pela nuca convexa; 
a orelha corresponde a um traço atirado para trás; a cérvico-dorsal é muito suave; o troço da cauda é linear e foliforme a sua raiz; 
a nádega é convexa; apenas apresenta uma pata por par, sendo ambas definidas por bordos paralelos entre si: curvos os da 
traseira e retos os da dianteira; a linha ventral e o peito são convexos e o bordo traqueal suavemente côncavo. 
 O painel situado abaixo apresenta, em termos gerais, a mesma forma e inclinação que os anteriores, correspondendo ao 
que se encontra mais avançado de todos. Neste painel destaca-se a figura de um possível auroque picotado e abradido orientado 
para a direita (CI11-15); apresenta cabeça sub-retangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, e focinho convexo; a nuca 
apresenta-se em aberto, observando-se no topo o que poderá corresponder ao esboço de uns cornos; o bordo traqueal é reto, 
assim como a cérvico-dorsal; a nádega é convexa; das patas só se observa o bordo cranial da dianteira; a linha ventral é vestigial; 
refira-se ainda que algumas incisões que bordejam a figura podem denunciar a existência de um esboço prévio. Esta figura 
sobrepõe um traço que pode corresponder à nádega e bordo caudal da pata traseira de um quadrúpede orientado para a direita 
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(CI11-16); o “apêndice” localizado perto do topo do traço pode corresponder ao bordo ventral da raiz da cauda. Para a esquerda 
destas figuras observa-se parte da cabeça, bordo traqueal, peito e pata de um cavalo picotado orientado para a esquerda (CI11-
17); da cabeça observa-se o focinho algo reto e o bordo ventral onde se observa uma subtil distinção entre ganacha e queixo; no 
interior observa-se a boca; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a pata dianteira encontra-se algo atirada para a frente, 
sendo definida por dois bordos com tendência a convergirem na extremidade distal. 
 O segundo painel do sector encontra-se junto da sua extremidade inferior esquerda; a única unidade gráfica figurativa 
corresponde a um veado definido por incisão simples e múltipla, orientado para a direita (CI11-18); a cabeça apresenta linha 
fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha pronunciada e queixo algo convexo; no interior observa-se a 
delimitação interna do focinho; as hastes dispõem-se em perfil biangular oblíqua; na esquerda observa-se o estoque, o 
contraestoque, uma ponta intermédia e três da coroa; na direita observa-se o estoque, o contraestoque, as duas pontas intermédias 
e as três da coroa; a orelha localiza-se atrás desta e apresenta forma oblonga; o bordo cervical e o dorso apresentam no seu 
conjunto um contorno côncavo; o peito é convexo, assim como o bordo traqueal; os dois membros anteriores apresentam forma 
triangular alongada, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; a linha ventral apresenta ventre reto e cilheira convexa; 
relativamente às traseiras, só se observa um membro, sendo este de forma subtriangular. 
 Os restantes motivos do sector correspondem a unidades gráficas não figurativas. A CI11-01 e CI11-03 associam-se 
uma da chave IXa, uma da XIa e uma da XIb. A CI11-06 associa-se duas da XIa (uma delas picotada). A CI11-06 e CI11-07 
associam-se uma da VIII, uma da IXaa, quatro da XIa (uma delas picotada), quatro da XIb, uma da XIc, uma da XId e uma da 
XIIIb (picotada). A CI11-11 associam-se uma da IXa (picotada) e uma da XIa. A CI11-12 associam-se duas da XIa, uma da XIb 
e uma da XIc. A CI11-14 associa-se uma da XIa. A CI11-15 associam-se uma da IXa, duas da IXaa, duas da XIa, três da XIb 
(uma delas parcialmente picotada) e uma da XId. Para baixo e para a direita do último zoomorfo identificam-se uma da VIII, 
uma da XIa (picotada) e três da XIc. A CI11-15 e CI11-16 associa-se uma da XIb. A CI11-17 associam-se uma da IIIa, uma da 
IXa e uma da XIa. A CI11-18 associam-se três da IXaa, uma da IXba, uma da IXbb, uma da IXc e onze da XIa. Em torno do 
último zoomorfo identifica-se ainda uma da IIIb, uma da VIIa, uma da IXb, uma da X, sete da XIa, duas da XIb e quatro da XId. 
 O sector superior central apresenta forma subtrapezoidal, nele se distinguindo cinco representações de animais. A que 
mais se destaca corresponde a um auroque picotado e abradido, orientado para a direita (CI11-19); apresenta cabeça 
ligeiramente campanulada, com linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral com ganacha ligeiramente convexa 
e queixo algo côncavo; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular reto, sendo unidos por uma nuca larga e convexa; a 
orelha é linear e atirada para trás; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; a pata dianteira é definida por dois bordos retos 
paralelos entre si; da pata traseira só se observa o bordo cranial curvo; a linha ventral é descontínua, apresentando ventre 
convexo e cilheira reta. Acima da cabeça desta figura observa-se o ventre e pata traseira de um quadrúpede picotado orientado 
para a esquerda (CI11-20); o ventre é convexo e a pata traseira é definida por dois bordos curvos. A pata dianteira de CI11-19 é 
sobreposta pelo corno de um auroque picotado e abradido orientado para a esquerda (CI11-21); o corno é em forma de S; da 
cabeça do animal só se observa o focinho reto e o bordo ventral onde a distinção entre a ganacha e o queixo se faz de forma 
bastante discreta; da cérvico-dorsal observa-se a cernelha suave e dorso reto; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; a 
pata dianteira é definida por dois bordos (o cranial curto e reto, e o caudal mais longo e curvo), subparalelos entre si; da linha 
ventral só se observa a cilheira convexa e o arranque do ventre côncavo. 

Esta figura sobrepõe também um outro auroque picotado e abradido, orientado para a direita (CI11-22); apresenta 
cabeça sub-retangular com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, 
sendo um curvo e o outro em forma de S; a orelha é linear e atirada para trás; a cérvico-dorsal apresenta cernelha suave, dorso 
reto e garupa angulosa; o troço da cauda é linear e foliforme a sua raiz; a nádega é convexa e a pata traseira definida por um 
bordo cranial curvo, e um caudal modelado onde se observa o jarrete; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é definida 
por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

A última figura animal do sector corresponde a uma linha ventral convexa e bordo cranial de pata traseira de um 
quadrúpede picotado orientado para a esquerda (CI11-23); localiza-se abaixo dos últimos animais descritos. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas incisas; à direita de CI11-19 identifica-se uma 
da chave XIa. A CI11-21 associa-se uma da XIa. A CI11-22 associam-se uma da IXaa, cinco da XIa, uma da XIc e uma da XId. 
 O sector superior direito apresenta uma configuração subtrapezoidal; atualmente é composto por vários painéis, 
avançando uns relativamente aos outros; os motivos, ignoram, no entanto, esta divisão. No painel observa-se uma série de quatro 
motivos zoomórficos que se associam por sobreposição. Na base da sequência encontramos um veado picotado orientado para a 
direita (CI11-24); a cabeça encontra-se esticada para a frente, apresentando forma subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo 
ventral retos; no interior observa-se a boca; da armação observa-se apenas uma haste, parcialmente contornada, onde se 
identifica o estoque, o contraestoque e duas pontas da coroa; a orelha é linear e atirada para trás; a linha cérvico-dorsal apresenta 
garrote evidente, dorso suave e garupa arredondada; a pata traseira é curta e delgada, sendo definida por dois bordos retos 
paralelos entre si; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é 
convexo e o bordo traqueal côncavo; refira-se ainda a existência de algumas incisões junto do bordo traqueal e das patas do 
animal que poderão denunciar a existência de um esboço prévio à picotagem do motivo. 

Sobre esta figura foi gravado um auroque por picotagem e abrasão orientado para a direita (CI11-25); a cabeça é algo 
campanulada, com linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; no interior 
observa-se a boca e o focinho; os cornos são curvos, dispondo-se em perfil biangular oblíquo, quase reto; a cérvico-dorsal 
apresenta cernelha pronunciada, dorso reto e garupa angulosa; o troço da cauda é linear e foliforme a sua raiz; a nádega é 
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convexa; a pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida 
por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; em torno da cabeça, dorso e pata dianteira 
observa-se algumas incisões que denunciam a existência de um esboço. Sobre esta figura foi gravado um quadrúpede (auroque 
ou cavalo) orientado para a esquerda (CI11-26); dele só se observa os quartos traseiros e a metade ventral; o troço da cauda é 
linear e foliforme a sua raiz; a nádega é convexa e a pata traseira definida por dois bordos curvos, paralelos entre si; a pata 
dianteira é definida também por dois bordos curvos paralelos entre si; o que nos resta do peito corresponde a um traço convexo. 

A última figura a ser gravada (CI11-27) também está parcialmente mutilada; dela observa-se parte da cabeça (focinho e 
queixo retos), o peito convexo, o bordo traqueal reto, a pata dianteira definida por dois bordos retos paralelos entre si; a pata 
traseira é definida por dois bordos curvos divergentes e a nádega é convexa. 
 As restantes gravuras são não figurativas. A CI11-24 associam-se uma da chave VIIa, uma da IXb, treze da XIa, uma 
da XIc e uma da XId. A CI11-24 e CI11-25 associam-se uma da VIIa, uma da IXa (estriada), uma da IXaa, duas da IXab, quatro 
da IXba, uma da IXbb, uma da IXc, duas da X, vinte e sete da XIa, oito da XIb e três da XIc. A CI11-24, CI11-25 e CI11-26 
associa-se uma da XIb. A CI11-25 associam-se três da IXaa, uma da IXb, uma da IXba, três da IXbb, sete da XIa, cinco da XIb 
e duas da XId. À esquerda daquele motivo zoomórfico observa-se três da XIa e uma da XIb, enquanto à sua direita se observa 
uma da XIa. A CI11-26 e CI11-27 associam-se quatro da XIa (duas delas picotadas) e uma da XIb. 
 Por toda a rocha observa-se ainda diversos impactos picotados isolados. 
 

Rocha 12 (Fig. 119): É conhecida desde 1997, tendo a sua descrição sido publicada quando se deu a conhecer o seu 
decalque (Baptista & Gomes, 1997, 231-233, 274). Localiza-se na margem esquerda da ribeira da Canada do Inferno, a cerca de 
22 m para su-sudoeste da rocha 11, a uma cota de cerca de 120 m de altitude, encontrando-se atualmente submersa. Trata-se de 
um painel vertical, de configuração subtrapezoidal e superfície muito lisa, orientado para és-sudeste. 
 Nesta rocha distingue-se dois conjuntos gráficos. O primeiro localiza-se na zona superior da rocha, dele fazendo parte 
quatro figuras zoomórficas conseguidas por incisão. A que se localiza mais acima corresponde a um pequeno prótomo de 
quadrúpede (capríneo?) estriado voltado para a direita (CI12-01); apresenta uma cabeça esguia com linha fronto-nasal côncava, 
focinho apontado e bordo ventral com ganacha e queixo separados por inflexão do traço; os cornos são curvos e dispostos em 
perfil biangular reto; o dorso é reto, arredondando na garupa; os bordos do pescoço são retos. 

Um pouco abaixo observa-se uma cerva muito esquemática, conseguida por incisão e com a cabeça estriada, voltada 
para a direita (CI12-02); a cabeça é de forma subtriangular, com bordo ventral convexo e sem delimitação da fronto-nasal; a 
orelha encontra-se atirada para a frente, sendo definida perimetralmente; o tronco apresenta configuração retangular, sendo a 
cérvico-dorsal algo sinuosa, o bordo traqueal reto e o que nos resta da linha ventral também reto; apenas as patas traseiras foram 
representadas, correspondendo estas a dois traços curvos; no seu conjunto encontram-se representadas em perfil biangular 
oblíquo. 

Sob esta figura encontra-se a de um quadrúpede definido por incisão simples, orientado para a direita (CI12-03); a 
cabeça apresenta forma amendoada, com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos, e focinho apontado; o pescoço é 
adelgaçado; a linha cérvico-dorsal apresenta garrote pronunciado, dorso e garupa angulosos; a pata traseira é definida por dois 
bordos paralelos entre si, nela se observando o esboço do jarrete; a linha ventral é convexo e o peito côncavo. 

Sobre a zona ventral desta figura observa-se um macho de cabra-montês estriado, orientado para a esquerda (CI12-04); 
apresenta cabeça triangular e o corno é curvo e longo; o tronco é de tendência retangular; cauda é curta e atirada para trás; a 
linha ventral é algo convexa; a pata dianteira é linear e reta; as duas traseiras – também lineares – encontram-se representadas 
em perfil biangular oblíquo. 
 O segundo conjunto gráfico encontra-se na metade inferior do painel, dele fazendo parte três figuras zoomórficas; a 
maior corresponde à figuração parcial de um auroque picotado (variante B da picotagem), inclinado para baixo segundo a 
orientação do painel (CI12-05); a cabeça é de forma campanulada, com linha fronto-nasal reta, focinho algo convexo e bordo 
ventral com ganacha convexa e queixo reto; a orelha é linear e atirada para trás; a linha cérvico-dorsal apresenta garrote 
pronunciado e dorso côncavo; o bordo cervical é reto. 

No interior do animal identifica-se dois prótomos de equídeos picotados (variante B), orientados para a esquerda. Um 
destes (CI12-06) está reduzido à linha fronto-nasal ligeiramente modelada, ao focinho convexo e ao queixo reto. O outro 
apresenta cabeça com linha fronto-nasal e bordo ventral modeladas e focinho algo convexo; no interior observa-se a boca; no 
topo da fronte está representada uma orelha; esta é encimada pela ponta da crineira, algo angular; a crineira é convexa e 
delimitada internamente; o bordo traqueal é côncavo. 
 As restantes gravuras do painel conformam unidades gráficas não figurativas; no primeiro conjunto gráfico são 
exclusivamente incisas; assim acima do conjunto observa-se uma da chave IXa, uma da IXb e três da XIa. A CI12-02 associam-
se duas da XIa. A CI12-02 e CI12-03 associam-se uma da IXa e uma da XIa. A CI12-02, CI12-03 e CI12-04 associa-se uma da 
IXa. A CI12-03 associam-se duas da XIa. A CI12-03 e CI12-04 associa-se uma da IXb. A CI12-04 associam-se uma da VIIa, 
uma da IXba e uma da XIc. Abaixo do conjunto gráfico observa-se ainda uma da VIIa, uma da IXa e duas da XIa; à sua direita 
observa-se uma da XIa. Entre os conjuntos gráficos, como que os separando observa-se uma chave XIc. No segundo conjunto 
gráfico, as unidades não figurativas são exclusivamente picotadas; a CI12-05 associam-se três da XIa e àquela e a CI12-06 
associa-se outra do mesmo tipo. Refira-se ainda a existência de um grande número de picotados soltos em torno e sobre o 
segundo conjunto gráfico. 
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Fig. 119: Rocha 12 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António 
Martinho Baptista). 
 

Rocha 13 (Fig. 120): É conhecida desde 1997, tendo a sua descrição sido publicada quando se deu a conhecer o seu 
decalque (Baptista & Gomes, 1997, 233, 280-281). Localiza-se na vertente, a cerca de 26 m para oeste da rocha 3, a uma altitude 
de 140 m. Corresponde a um amplo painel vertical orientado para sudeste; apresenta forma sub-retangular e superfície regular e 
lisa de cor castanho-alaranjada; o jogo de fraturas permite dividi-la em três painéis por onde se distribuem várias gravuras, todas 
incisas. 
 O painel da esquerda é de forma grosso modo retangular. Nela apenas se encontra uma figura zoomórfica incisa 
definida por contorno simples; trata-se de um quadrúpede orientado para a direita (CI13-01); apresenta cabeça triangular, sendo 
esta encimada por curta orelha ou corno encurvado para a frente; o pescoço é longo e bombeado para a frente; o dorso é recto. 
As restantes gravuras conformam unidades gráficas não figurativas. 

A CI13-01 diretamente associam-se uma da chave VIIa e uma da XIb. Distribuídas pelo painel identifica-se ainda uma 
da IXaa, uma da IXab, duas da IXba, nove da XIa, seis da XIb, duas da XId e três da XIIIb.  

O painel central é o de dimensões mais grandes, apresentando forma subtriangular. Aí distingue-se três conjuntos 
gráficos separados por fissuras. O primeiro destes localiza-se no lado direito do painel, sensivelmente ao centro, correspondendo 
ao único com figurações zoomórficas.
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Fig. 120: Rocha 13 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António Martinho Baptista).
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A que mais se destaca corresponde a uma cerva estriada orientada para a direita (CI13-02); apresenta cabeça 
subtriangular alongada, sendo esta encimada por duas orelhas foliformes dispostas na diagonal e em perfil biangular reto; o 
pescoço é medianamente alongado, o dorso direito e a garupa convexa; a cauda é representada por simples traço localizado atrás 
da nádega; as patas apresentam clara distinção entre as coxas (em forma de V) e as canelas (lineares); o par de posteriores está 
representado em perfil biangular oblíquo e o de anteriores em perfil biangular reto; a linha ventral é profundamente convexa. 
Sob a pata anterior direita observa-se a representação parcial de um macho de cabra-montês orientado para a direita (CI13-03); é 
conseguido por incisão e definido por contorno simples; apresenta cabeça subtriangular; o corno da esquerda corresponde a 
simples prolongamento da linha fronto-nasal, sendo o da direita longo e sinuoso, encontrando-se ambos representados em perfil 
biangular oblíquo; os bordos do pescoço são retos, observando-se no ventral uma convexidade; a goela é também convexa. 
As restantes gravuras deste conjunto correspondem a unidades gráficas não figurativas. A CI13-02 associam-se duas da chave 
IXab, duas da IXba, uma da X, nove da XIa, três da XIb e uma da XIIIb. Acima daquele animal observa-se uma da IXab, oiro da 
XIa e uma da XIb. À sua direita gravaram-se uma da XIa e três da XIb. À esquerda identifica-se três da XIa. A CI13-03 
associam-se uma da IIIc, uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXaa, duas da XIa e uma da XIb. À sua esquerda observa-se duas da 
IXb, uma da X, quatro da XIa, três da XIb e uma da XIc. À direita define-se uma da XIa. Finalmente, abaixo do conjunto 
descriminam-se três da XIa. 

O segundo conjunto gráfico localiza-se à esquerda do primeiro, perto do limite do painel. Ao centro do conjunto 
observa-se uma da chave XIc associada a uma da XId. Em seu torno observa-se uma da IXaa, dezassete da XIa, quatro da XIb e 
uma da XId. 

O terceiro conjunto figurativo localiza-se no sector superior do painel, sendo dominado por uma unidade gráfica não 
figurativa da chave Ia. Em seu torno observa-se três da IXaa, uma da X, trinta e oito da XIa, seis da XIb, três da XId e duas da 
XIIIb. 

O terceiro painel encontra-se à direita, sendo retangular e dispondo-se também obliquamente. Apenas se identifica uma 
figura zoomórfica, correspondendo esta a uma cerva definida por contorno simples e múltiplo, orientada para a esquerda (CI13-
04); falta-lhe a zona anterior; o dorso é direito e o ventre convexo; as patas apresentam-se em perfil biangular oblíquo; a da 
esquerda apresenta forma em V, correspondendo a da direita a um traço curvo na zona da nádega, tornando-se reto na da perna; 
um grupo de traços dispostos diagonalmente relativamente à garupa podem configurar a cauda; numa superfície à esquerda 
observa-se dois traços que poderão corresponder à continuação das linhas cérvico-dorsal e ventral do animal; neste caso, temos 
que assumir que esta última superfície se terá deslocado após a gravação do motivo. 

Associam-se à figura as seguintes unidades gráficas não figurativas: duas da chave IXaa, uma da IXab, uma da IXba, 
uma da IXbb, nove da XIa, seis da XIb, três da XId e uma da XIIIb. 
 

Rocha 14 (Fig. 121): É conhecida desde 1995, ano em que se publicam os decalques dos seus painéis (Baptista & 
Gomes, 1995, Est. XV). Estes, contudo, aparecem mal posicionados entre si. A descrição aturada da rocha só ocorrerá dois anos 
mais tarde (idem, 1997, 233-236). Um desenho com os painéis bem posicionados será dado a conhecer em 2009 (Baptista, 
2009a, 78-79). Localiza-se a cerca de 15 m para nor-nordeste da anterior, a uma cota de 144 m. Apresenta forma subtrapezoidal 
e cor castanho-alaranjada; a superfície é regular e lisa; orienta-se para sudeste. Fissuras mais marcadas permitem a sua divisão 
em três painéis. 
 O primeiro apresenta forma subtrapezoidal, correspondendo ao sector superior esquerdo da rocha. Sensivelmente ao 
centro encontra-se uma das maiores figuras do painel; corresponde a uma cerva incisa, definida por contorno simples e múltiplo, 
estriada na zona da cabeça, pescoço e peito, orientada para a direita (CI14-01); apresenta cabeça subtrapezoidal; as orelhas 
“foliformes” dispõem-se em perfil biangular reto; o pescoço é longo e o tronco de tendência retangular; a cérvico-dorsal é direita 
e a linha ventral em forma de S; as patas traseiras são de forma triangular, dispondo-se em perfil biangular reto; a dianteira é 
tendencialmente reta; a nádega é arredondada e o peito direito. 

O animal anterior sobrepõe a representação parcial de um macho de cabra-montês inciso, definido por contorno simples 
e orientado para a direita (CI14-02); apresenta cabeça subtrapezoidal com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos; o 
corno é longo e curvo, correspondendo a prolongamento da fronte; a cérvico-dorsal é tendencialmente reta, evidenciando-se uma 
pequena concavidade na zona do pescoço. 

Confundindo-se com a pata de CI14-01, encontra-se a pata da representação anterior de um cavalo estriado orientado 
para a direita (CI14-03); a cabeça é muito esquemática, de forma grosso modo triangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral 
retos e focinho apontado; a crineira é convexa; em frente descobre-se as duas orelhas lineares dispostas em perfil biangular 
oblíqua; a cérvico-dorsal é reta; o bordo ventral do pescoço é côncavo e o peito convexo; a pata é reta e sem cascos; a linha 
ventral é também reta; o tronco é retangular e adelgaçado. 

Sobrepondo-se a ambas as figuras observa-se um quadrúpede (cerva?) inciso, com o pescoço e zona do peito estriados, 
orientado para a direita (CI14-04); a cabeça é subtriangular; as orelhas são retas, dispondo-se em perfil biangular reto; o pescoço 
é comprido e adelgaçado; a cérvico-dorsal e o peito são retos, assim como a pata dianteira. 

Sobre CI14-02 e CI14-03 observa-se o que parece ser uma cabeça estriada orientada para a direita e ligeiramente 
inclinada para baixo (CI14-05); apresenta forma subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos, e focinho 
apontado; observa-se ainda um corno reto atirado para a frente, correspondendo ele a prolongamento da fronte após inflexão do 
traço. 
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Fig. 121: Rocha 14 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 

Um pouco acima deste conjunto de figuras, e ainda sobrepondo o corno de CI14-02 observa-se a representação parcial 
de um auroque inciso, definido por contorno simples, orientado para a direita (CI14-06); apresenta cabeça troncocónica, com 
linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; os cornos são curvos, apontados para cima e dispostos em perfil biangular reto; 
atrás de cada um deles surge uma orelha reta; a cérvico-dorsal é algo convexa e o arranque do bordo traqueal reto. 
 Para baixo do conjunto descrito atrás, encontra-se outro dominado pela presença de um grande cavalo estriado, 
orientado para a direita (CI14-07), e ainda sobreposto por CI14-01; apresenta cabeça romba com linha fronto-nasal e bordo 
ventral retos e focinho convexo; as orelhas são triangulares e dispostas em perfil uniangular; a crineira é rematada pela orelha 
esquerda, sendo de forma convexa; a cérvico-dorsal é curta, apresentando dorso côncavo e garupa convexa; as duas patas 
traseiras estão representadas em perfil biangular reto, sendo no entanto de difícil individualização; a cauda é imperceptível; a 
linha ventral é convexa; a pata dianteira é delimitada por dois bordos retos paralelos entre si; o bordo traqueal é reto. 

Confundindo-se com a orelha direita do animal anterior, encontra-se o bordo traqueal de um prótomo estriado de 
possível equídeo, orientado para a direita (CI14-08); apresenta cabeça sub-retangular com linha fronto-nasal e bordo ventral 
retos; o focinho mantém-se em aberto; a crineira é farta e de configuração convexa; o bordo traqueal é reto. 
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Por cima surge um animal invertido, orientado para a direita e ligeiramente inclinado (CI14-09); é conseguido por 
incisão, sendo definido por contorno múltiplo; é acéfalo e falta-lhe a pata dianteira; a pata traseira é definida por dois bordos 
retos paralelos entre si; a nádega é direita; a cérvico-dorsal é algo convexa, assim como a linha ventral. 

No interior de CI14-07 observa-se uma cabeça de cerva incisa, definida por contorno simples, orientada para a 
esquerda e inclinada para cima (CI14-10); a cabeça é subtriangular, com linha fronto-nasal reta, ganacha e queixo convexos; o 
focinho mantém-se em aberto; as orelhas dispõem-se em perfil uniangular, sendo a da esquerda subtriangular e a da direita 
reduzida a um traço; os bordos do pescoço são retos e paralelos entre si. 
 Para a esquerda deste grupo observa-se outras duas figuras zoomórficas; uma destas está reduzida à cabeça, 
correspondendo a um vareto inciso, definido por contorno simples, orientado para a esquerda (CI14-11); apresenta cabeça 
alongada, com linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral reto; no interior observa-se a boca, definida por dois 
traços; as hastes são lineares, dispondo-se em perfil biangular reto. 

Para a sua esquerda observa-se um equídeo inciso, definido por contorno simples e múltiplo e com os quartos traseiros 
estriados, orientado para a direita (CI14-12); da cabeça só se observa a crineira convexa; a cérvico-dorsal é praticamente reta e a 
garupa angulosa; as patas traseiras apresentam alguma distinção entre coxa e canela, dispondo-se em perfil biangular reta; do 
animal observa-se ainda a pata dianteira e o bordo traqueal; aquela é definida por dois bordos retos, com tendência a 
convergirem na extremidade e este é algo côncavo. 
 Para a direita da cabeça de CI14-07 encontra-se a representação anterior de uma cerva estriada, orientada para a direita 
(CI14-13); apresenta cabeça subtroncocónica, com linha fronto-nasal côncava, focinho convexo, ganacha reta e queixo 
subconvexo; apenas foi gravada uma orelha foliforme, atirada para a frente; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical reto e 
dorso convexo; o bordo traqueal é reto e o peito convexo. 
 Os restantes três animais do painel localizam-se na sua zona superior. Um destes localiza-se acima de CI14-06, 
correspondendo à representação parcial de um macho de cabra-montês inciso, definido por contorno simples e múltiplo, 
orientado para a direita (CI14-14); a cabeça é sub-rectangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, não se tendo 
delimitado a zona do focinho; o corno é curvo, correspondendo ao prolongamento da linha fronto-nasal; a linha cérvico-dorsal 
apresenta bordo cervical e dorso côncavos, e garupa convexa; a nádega é também convexa; o bordo traqueal é reto. 

O segundo animal (CI14-15) encontra-se acima do descrito previamente; está reduzido a parte do dorso, garupa, bordo 
caudal da pata traseira e cauda; foi gravado mediante incisão, sendo definido por contorno múltiplo e orientando-se para a 
direita; o dorso é direito, a garupa convexa e o bordo da pata traseira reto; a cauda é curta e tombada sobre a nádega. 

O terceiro animal encontra-se para a esquerda deste, correspondendo a um prótomo de capríneo inciso, definido por 
contorno simples e orientado para a direita (CI14-16); a cabeça é subtriangular, com linha fronto-nasal côncava e bordo ventral 
retos, mantendo-se a zona do focinho em aberto; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular reto; um corresponde ao 
prolongamento do bordo cervical côncavo e outro ao prolongamento da linha fronto-nasal; o bordo traqueal é reto. 
 As restantes gravuras do painel conformam unidades gráficas não figurativas. A CI14-01 associam-se uma da chave 
IIIc, quatro da IXa, duas da IXaa, três da IXab, duas da IXb, duas da IXba, uma da IXc, três da X, dez da XIa, cinco da XIb, três 
da XIc e três da XId. A CI14-01 e CI14-02 associam-se duas da XIa e uma da XIb. A CI14-01, CI14-02 e CI14-03 associam-se 
duas da IXaa e uma da IXab. A CI14-01, CI14-02, CI14-03 e CI14-04 associa-se uma da XIb. A CI14-01 e CI14-03 associam-
se uma X, duas da XIa e duas da XIb. Associam-se a CI14-01, CI14-03 e CI14-04 uma da Ia, uma da IIa, uma da VIIa, uma da 
IXa, uma da IXaa, uma da IXbb, uma da IXc, uma da XIb e uma da XIc. À direita daqueles motivos zoomórficos descrimina-se 
uma da IIIb, uma da VIIa, uma da VIII, três da IXa, duas da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, duas da X, treze da XIa, cinco da 
XIb e seis da XId. A CI14-01, CI14-03 e CI14-05 associa-se uma da XIa. A CI14-01 e CI14-06 associam-se uma da IXaa, uma 
da IXbb e uma da XIc. Entre aqueles dois animais observa-se ainda uma da XIa. A CI14-01 e CI14-09 associa-se uma da XIa. 
Entre CI14-01 e CI14-07 observa-se uma XIa. Exclusivamente associada a CI14-02 encontra-se uma da IXa. A CI14-02 e 
CI14-06 associa-se uma da XIa. A CI14-03 associam-se uma da VIII, uma da IXab, uma da XIa, três da XIb e uma da XIc. A 
CI14-03 e CI14-04 associam-se uma da IXa e uma da IXbb. A CI14-06 associam-se uma da IIb, uma da VIIa, uma da IXb, uma 
da IXc, seis da XIa, uma da XIb e cinco da XIc. A CI14-07 associam-se duas da IXb, uma da IXbb, dezassete da XIa, nove da 
XIb e uma da XIc. Por baixo daquela figura zoomórfica observa-se uma da IXaa, uma da IXb, duas da XIa, duas da XIb e uma 
da XIc, e, à sua direita, uma da IXab, quatro da XIa e uma da XIb. A CI14-08 associam-se quatro da IXba. A CI14-11 associam-
se uma da IIa, uma da IXba, uma da X, uma da XIa, uma da XIc e uma da XId. Abaixo daquela figura observa-se uma da IXb e 
três da XIb. Entre CI14-11 e CI14-12 foram gravadas duas da XIa e uma da XIc. A CI14-12 associam-se uma da X, sete da XIa 
e duas da XIb. Entre CI14-12 e CI14-16 observa-se uma da IIb, uma da IIIc, uma da Vc, duas da IXa, três da IXaa, quatro da 
IXba, duas da IXbb, quatro da X, dezoito da XIa, dez da XIb, duas da XIc e uma da XId. A CI14-13 associam-se uma da VIII, 
duas da IXa, dez da IXaa, nove da IXab, sete da IXba, duas da IXc, duas da X, vinte e cinco da XIa, treze da XIb, seis da XIc e 
uma da XId. Abaixo daquela figura zoomórfica observa-se sete da XIa. À sua direita inventariou-se uma da XIb. Acima da 
figura observa-se uma da IIa, duas da IIIc, cinco da VIIa, oito da IXa, quatro da IXb, dez da IXba, quatro da IXbb, quatro da 
IXc, seis da X, quarenta e quatro da XIa, vinte e quatro da XIb, sete da XIc, cinco da XId e uma da XIIIb. A CI14-14 associam-
se uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXc e quatro da XIa. À sua direita identifica-se uma da IXbb, uma da XIa e uma da XIb. 
A CI14-15 associam-se uma da IIIc, uma da IXa, duas da IXaa, três da IXab, duas da IXb, uma da IXbb, vinte e uma da XIa, 
sete da XIb, quatro da XIc e uma da XId. Acima do motivo observa-se uma da IXaa, uma da IXbb, uma da IXc, uma da X, 
catorze da XIa, seis da XIb, duas da XIc e duas da XId. A CI14-16 associam-se duas da IXaa, uma da IXb, seis da XIa, uma da 
XIb, uma da XIc e uma da XId. Acima daquele animal observa-se duas da XIa e cinco da XIb. 
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 O segundo painel considerado encontra-se abaixo e à direita do anteriormente descrito, apresentando forma suboval. 
Nele destacam-se duas figuras picotadas (variante B) de equídeos, ambas orientadas para a esquerda. Uma delas (CI14-17) 
encontra-se no sector inferior direito do painel; apresenta cabeça alongada com linha fronto-nasal e focinho retos, ganacha 
convexa e queixo reto; a crineira encontra-se ligeiramente alteada relativamente à fronte do animal, sendo de perfil convexo; 
cérvico-dorsal é direita e a nádega convexa; a cauda é em forma de S, perfazendo ângulo acentuado uns centímetros após a sua 
inserção; a coxa está bem definida internamente; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; a pata dianteira resume-se a dois 
curtos bordos retos paralelos entre si; da linha ventral só se observa o cilhadouro reto; as duas orelhas podem corresponder a dois 
traços paralelos existentes entre a crineira e a fronte, encontrando-se, neste caso, representadas em perfil biangular reto. 
 Este cavalo é sobreposto por quadrúpede inciso orientado para a direita (CI14-18); é definido por contorno simples e 
múltiplo, sendo acéfalo e apresentando apenas uma pata por par; a traseira define-se por dois bordos retos com tendência a 
convergirem na extremidade distal, e a dianteira é reta e ligeiramente apontada para a frente; o tronco é genericamente 
retangular, com cérvico-dorsal reta e linha ventral com ventre côncavo e cilhadouro convexo. 
 Para cima dos quartos traseiros do equídeo CI14-17 observa-se duas figuras estriadas. Uma corresponde a um peixe 
orientado para baixo (CI14-19); apresenta dorso reto e ventre reto; observa-se a dupla barbatana caudal, duas barbatanas anais e 
duas ventrais; a cabeça é em forma de bico; corresponderá a um esturjão? 
 À direita do animal anterior observa-se um cervídeo estriado orientado nessa direção (CI14-20); apresenta cabeça 
subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, e focinho convexo; o pescoço é alongado e o tronco genericamente 
retangular; as patas — duas por par — são retas e representadas em perfil biangular oblíquo; as armações estão em perfil 
biangular reto, sendo ambas encurvadas; dado o alongamento do pescoço parece-nos estarmos perante um vareto. 
 No sector esquerdo da rocha destaca-se o cavalo picotado remanescente (CI14-21); está apenas parcialmente definido; 
apresenta cabeça troncocónica, com focinho arredondado e ganacha bem marcada; as duas orelhas estão representadas em perfil 
biangular oblíquo; a cérvico-dorsal é direita, arredondando nos quartos traseiros; a crineira não se encontra gravada e as patas 
traseira são apenas sugeridas, parecendo encontrar-se em perfil biangular oblíquo; a dianteira corresponde ao prolongamento do 
bordo traqueal; um traço diagonal permite na pata a distinção entre a coxa e a canela, sendo a primeira triangular e a segunda 
reta. 
 Este cavalo é sobreposto por, pelo menos, um motivo, sendo difícil perceber a sua relação com um terceiro; uma das 
unidades gráficas sobreposta ao cavalo encontra-se sob a zona do focinho/ bordo ventral da cabeça e corresponde a uma possível 
cerva orientada para a direita (CI14-22); a cabeça é subtriangular e o pescoço longo e estriado; a cérvico-dorsal é reta; apenas as 
patas dianteiras – retas – estão representadas, em perfil biangular oblíquo. Refira-se que originalmente o sentido desta 
sobreposição foi identificado como inverso ao que aqui defendemos (Baptista & Gomes, 1997, 235). Estas nossas observações 
foram, no entanto, confirmadas recentemente graças à utilização do RTI, trabalho que tivemos oportunidade de executar com A. 
Pike, P. Pettitt, M. Díaz-Guardamino e D. Wheatley no ano de 2015. A segunda figura que se sobrepõe ao cavalo encontra-se 
sob o bordo crinal deste e corresponde a uma outra cerva estriada orientada para a direita (CI14-23); a cabeça é também 
triangular; as orelhas são sugeridas; o pescoço distingue-se facilmente; a linha cérvico-dorsal é direita e a ventral convexa; o 
peito é algo côncavo; a pata traseira está só definida bordo caudal reto; do bordo cranial resta o arranque da coxa; as duas patas 
dianteiras são retas e representadas em perfil biangular oblíquo. 

A posteridade deste animal relativamente ao cavalo é manifesta na forma como na sua execução se procura evitar as 
picotagens que definem este último, dando-se o cruzamento dos traços apenas de forma tangencial na zona do peito da figura 
incisa. No interior de CI14-23, e estabelecendo uma relação de sobreposição, difícil de avaliar com o cavalo, observa-se um 
quadrúpede acéfalo inciso, definido por contorno simples e orientado para a direita (CI14-24); a cérvico-dorsal é reto, a pata 
traseira triangular, o bordo traqueal e a linha ventral são convexos; a pata dianteira – definida por dois bordos retos e aberta na 
extremidade distal – está atirada para a frente. 
 No interior do cavalo picotado observa-se a figuração estriada de um peixe orientado para cima (CI14-25); o dorso e o 
ventre são convexos; a barbatana caudal é dupla e de lóbulos desiguais; a extremidade da cabeça é afilada; mais uma vez 
poderemos estar perante um esturjão. 

Abaixo do cavalo CI14-21 observa-se um quadrúpede estriado (CI14-26) com tronco sub-retangular e ambos os pares 
de patas representados em perfil biangular reto; para a esquerda deste observa-se o que pode ser a representação esquemática do 
seu pescoço e cabeça, dispondo esta de uma orelha foliforme no seu topo; a verificar-se a correspondência entre esta cabeça e o 
tronco, estamos perante um animal “fantástico”, uma vez que a posição da cabeça releva no corpo a existência de um garrote 
bem marcado, característica não presente entre os cervídeos (espécie sugerida pela cabeça); a linha cérvico-dorsal é sinuosa, 
assim como a ventral. 

À direita deste animal observa-se um pequeno quadrúpede estriado, orientado para a direita (CI24-27); trata-se de um 
animal altamente estilizado, com tronco sub-retangular, pescoço curto, cabeça subtriangular, patas retas e uma possível cauda 
atirada para cima. 

As restantes gravuras do painel configuram unidades gráficas não figurativas incisas. Assim, a CI14-17 e CI14-18 
associam-se duas da chave XIa e uma da XIb. À direita daquelas figuras identifica-se duas da XIa e acima delas uma da Vc, uma 
da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, sete da XIa e duas da XIb. A CI14-18 associa-se uma da XId. A CI14-19 associa-se uma da 
X. A CI14-20 associa-se uma da IXa, uma da IXab e duas da XIa. Abaixo desta figura gravou-se uma da XIa e à sua direita duas 
da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, uma da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A CI14-21 associam-se uma da IXc, 
duas da XIa e uma da XIb. Acima dela reconhece-se uma da VIIa e uma da XIa. A CI14-21 e CI14-23 associa-se uma da IXaa. 
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A CI14-21, CI14-23 e CI14-24 associam-se três da XIa e uma da XIb. A CI14-23 associam-se duas da XIa e duas da XIb. A 
CI14-26 associam-se uma da XIa e uma da XIb; à sua direita observa-se uma da IXb e uma da XIa e abaixo uma da XIa. A 
CI14-27 associam-se uma da XIb e uma da XId. 

O painel remanescente encontra-se acima e à direita do anteriormente descrito, apresentando forma sub-retangular e 
dispondo-se diagonalmente relativamente a um plano horizontal. 

A figura que, pelas suas dimensões, mais se destaca corresponde a um equídeo inciso orientado para a esquerda (CI14-
28); a cabeça é de tendência troncocónica, com linha fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha convexa e 
queixo reto; as duas orelhas – de forma subtriangular – estão gravadas em perfil biangular oblíquo; a linha cérvico-dorsal é 
côncava, sendo a garupa convexa; o bordo traqueal é reto; as duas patas dianteiras estão representadas em perfil biangular 
oblíquo; a linha ventral é convexa; apenas uma pata traseira está representada; a cauda apresenta uma longa vassoura; a nádega 
aparenta ser convexa; a cabeça é estriada, sendo o resto do animal definido por contorno múltiplo. 

A figura anterior é sobreposta na zona do bordo cervical e dorso por uma figura incisa acéfala, orientada para a 
esquerda (CI14-29); apresenta pescoço longo e reto, dorso côncavo e garupa angulosa; a cauda é curta e definida por dois curtos 
traços paralelos entre si; na pata traseira observa-se uma coxa triangular e uma canela reta; a linha ventral é reta, assim como a 
pata dianteira; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a figura apresenta a coxa estriada, sendo o resto do corpo definido por 
contorno simples e múltiplo. 

Sobrepondo também as patas dianteiras do equídeo CI14-28, encontra-se a figura de um auroque estriado orientado 
para a direita (CI14-30); apresenta uma cabeça de subtriangular com bordo ventral convexo, focinho apontado para cima e linha 
fronto-nasal côncava; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular reto; o bordo traqueal é côncavo, encontrando-se no 
sector superior uma saliência subtriangular; o bordo cervical é convexo, o dorso reto, a garupa angulosa e a nádega e bordo 
caudal da pata traseira retos. 

Acima da garupa de CI14-28 encontra-se a zona anterior de um equídeo inciso, definido por contorno simples e 
orientado para a esquerda (CI14-31); apresenta cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal e nuca retas, focinho convexo e 
bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; o bordo traqueal côncavo, assim como o que resta da linha cérvico-dorsal. 

Acima da cabeça de CI14-28 observa-se um outro cavalo estriado, orientado para a esquerda (CI14-32); a cabeça é de 
tendência troncocónica e aberta na zona do focinho; a crineira é apontada para a frente; o bordo cervical é longo, configurando 
com o dorso e a garupa uma cérvico-dorsal de curvatura algo acentuada; as duas patas traseiras são retas e dispostas em perfil 
biangular reto; a linha ventral é direita; só se observa uma pata dianteira de tendência curva formada por uma série de traços 
paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 

Ao peito deste cavalo junta-se uma figura pisciforme estriada, orientada para baixo (CI14-33); dorso e ventre são 
convexos; observa-se uma barbatana ventral e outra anal. 

Para a esquerda observa-se um conjunto de três figuras que se associam por sobreposição. A figura que mais se destaca 
corresponde a uma cerva incisa, com a zona anterior estriada e a posterior definida por contorno simples e múltiplo, orientada 
para a direita (CI14-34); apresenta cabeça triangular e focinho arredondado, observando-se no interior o olho definido por um 
círculo inciso; as duas orelhas, de feição naturalista, dispõem-se em perfil biangular oblíquo; o tronco é praticamente retangular; 
as patas dianteiras são retas e gravadas em perfil biangular oblíquo; as traseiras estão representadas em perfil biangular reto, 
observando-se na da direita clara diferenciação entre coxa e canela; a nádega é arredondada e a cauda filiforme. 

No interior do animal anterior, observa-se um peixe estriado orientado para cima e para a esquerda (CI14-35); 
apresenta dorso e ventre convexos, dupla barbatana caudal e ventral reta. 

Sob o dorso de CI14-34 encontra-se o focinho e bordo traqueal de um macho inciso de cabra-montês orientado para a 
esquerda, definido por contorno múltiplo (CI14-36); a cabeça é sub-rectangular, com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral 
retos; apenas tem um corno curvo delineado; o bordo traqueal é também tendencialmente rectilíneo, podendo os traços à sua 
frente representar a pelagem do animal. 

Para cima deste animal e de CI14-32 encontra-se um quadrúpede inciso, definido por contorno simples, orientado para 
a direita (CI14-37); apresenta cabeça subtriangular, com linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral com 
ganacha convexa e queixo reto; a cérvico-dorsal é reta, com garrote saliente; do bordo traqueal apenas se observa o arranque, de 
configuração convexa. 

Para a esquerda de CI14-34 observa-se dois peixes estriados ligeiramente dobrados, um destes orientado para baixo 
(CI14-38) e o outro para cima (CI14-39); o primeiro apresenta dorso e ventre convexos e longa barbatana caudal; o segundo 
apresenta dorso convexo, ventre reto, cabeça pontiaguda e uma barbatana caudal também desenvolvida. 

A figura remanescente do painel encontra-se abaixo de CI14-30, correspondendo à representação parcial de um cavalo 
inciso, definido por contorno simples, orientado para a direita (CI14-40); apresenta uma cabeça semelhante à de CI14-31, peito 
convexo e bordo traqueal que, tal como CI14-30, apresenta uma saliência triangular. As patas apresentam cascos e estão 
gravadas em perfil biangular reto. 

As restantes gravuras configuram unidades gráficas não figurativas incisas. A CI14-28 associam-se uma da chave IIIc, 
três da IXa, sete da IXaa, três da IXab, duas da IXba, uma da IXbb, duas da X, dezanove da XIa, dez da XIb, três da XIc e duas 
da XId. À esquerda daquele animal encontra-se uma da IIa, uma da VIIb, uma da IXa, três da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, 
duas da X, dez da XIa, onze da XIb, cinco da XIc e duas da XId. A CI14-28 e CI14-29 associam-se uma da VIIa, uma da X, três 
da XIa, uma da XIc e uma da XId. A CI14-28 e CI14-30 associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da IXba, uma da XIa e 
duas da XIc. À esquerda daqueles dois animais identifica-se uma da XIa. Entre CI14-28, CI14-30 e CI14-40 observa-se três da 
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IXaa, duas da IXab, duas da XIa, quatro da XIb e uma da XIc. A CI14-29 associam-se uma da IXaa, uma da X, uma da XIa e 
uma da XIc. Entre CI14-29, CI14-31 e CI14-32 observa-se uma da IXa, uma da IXab, uma da IXc e três da XIa. Entre CI14-29 
e CI14-32 observa-se uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da XIa e duas da XIb. A CI14-30 associam-se uma da VIIa, 
três da IXa, três da IXaa, nove da IXab, duas da IXb, uma da X, quatro da XIa, treze da XIb, quatro da XIc, uma da XId, uma da 
XIIc (picotada) e uma da XIIIb. À esquerda do animal observa-se uma da XIa e uma da XIb. A CI14-31 associam-se uma da 
IXbb, três da XIb, uma da XIc e uma da XId. A CI14-32 associam-se oito da IXaa, quatro da IXab, quatro da IXba, uma da 
IXbb, seis da X, dez da XIa, dez da XIb, três da XIc e duas da XId. A CI14-32 e CI14-33 associam-se uma da X, quatro da XIa, 
uma da XIb e duas da XIc. A CI14-32 e CI14-36 associa-se uma da IXbb. À direita de CI14-32 encontra-se uma da XIa e acima 
dela uma da IIa, uma da IIb, duas da IXa, três da IXab, uma da X, nove da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Entre CI14-32, CI14-
33, CI14-34 e CI14-36 encontra-se uma da IXb, três da XIa, três da XIb e uma da XId. A CI14-33 associam-se duas da IXa, 
uma da IXaa, duas da XIa, duas da XIb e duas da XIc. A CI14-33 e CI14-34 associa-se uma da XIb. A CI14-34 associam-se 
uma da IIIc, uma da IXa, uma da IXaa, uma da X, seis da XIa, quatro da XIb, uma da XId e uma da XIIc (picotada). A CI14-34, 
CI14-35 e CI14-36 associam-se uma da IXbb e uma da XIa. A CI14-34 e CI14-36 associam-se uma da IXaa e uma da X. Entre 
CI14-34 e CI14-35 observa-se uma da IXab, uma da X e uma da XIb. Entre CI14-34, CI14-35 e CI14-39 identifica-se uma da 
IIIc, uma da IXaa, uma da IXbb, uma da IXc, uma da XIa, uma da XIb e uma da XId. Entre CI14-34, CI14-36, CI14-37 e CI14-
38 discrimina-se uma da VIII, duas da IXa, três da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, duas da IXbb, duas da IXc, sete da XIa, 
quatro da XIb, duas da XIc e duas da XIIIb. Entre CI14-34 e CI14-38 observa-se uma da IIa, uma da XIb, uma da XIc, uma da 
XId e uma da XIIIb. A CI14-35 associam-se duas da XIa e uma da XId. A CI14-36 associam-se uma da IXa, uma da IXb, duas 
da X, quatro da XIa, duas da XIb, duas da XIc e uma da XId. A CI14-37 associam-se uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, 
uma da IXb, cinco da XIa, quatro da XIb, uma da XIc e duas da XId. Por cima daquele animal observa-se uma da IXaa, uma da 
IXab, uma da IXbb, cinco da XIa, duas da XIb, uma da XIc e uma da XId. A CI14-38 e CI14-39 associam-se uma da XIa e uma 
da XIb. A CI14-39 associam-se uma da X e duas da XIa. A CI14-40 associam-se uma da VIIa, uma da IXb, uma da IXbb, duas 
da XIa, duas da XIb e uma da XId. À direita daquele animal encontra-se uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, uma da IXc, 
uma da XIb e uma da XIc. Abaixo do animal encontra-se uma da IIIc, uma da XIb e uma da XIc. À sua esquerda observa-se uma 
da XIa. Junto do limite inferior do painel identifica-se ainda uma da XIa. 
Refira-se ainda a existência de alguns picotados isolados nos painéis central e direito. 
 

Rocha 15 (Fig. 122): É referida na bibliografia arqueológica  desde 1997, datando desse ano a sua descrição aturada e a 
publicação do seu decalque (Baptista & Gomes, 1997, 236-237, 285). Localiza-se a cerca de 7,8 m para oeste da rocha anterior, 
a uma cota de cerca de 144 m. Corresponde a um amplo paredão de forma sub-retangular orientado para sudeste. A superfície 
apresenta uma cor castanho-alaranjada, apresentando-se algo degradada. 
 Em cima encontramos parte da garupa e nádega convexas de um quadrúpede picotado orientado para a direita (CI15-
01); dele observa-se ainda a cauda e a sua raiz subtriangular. 
 Abaixo deste animal encontra-se um auroque picotado orientado para a direita (CI15-02); apresenta uma cabeça 
campanulada; a fronto-nasal apresenta fronte algo convexa e chanfro ligeiramente côncavo; o bordo ventral apresenta ganacha 
convexa e queixo côncavo; no interior uma oclusão natural parece ter sido apropriada como olho; os cornos dispõem-se perfil 
biangular oblíquo, sendo o direito em forma de S e o esquerdo curvo; a cérvico-dorsal apresenta cernelha destacada, dorso 
ligeiramente côncavo e garupa angulosa; o troço da cauda é linear e foliforme a sua raiz; a nádega é convexa; a pata traseira é 
definida por dois bordos paralelos entre si, curvos na coxa e retos na canela; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira 
algo reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 Abaixo, e sobrepondo parcialmente a pata traseira do bovino descrito anteriormente, observa-se um outro auroque 
picotado, orientado para a direita (CI15-03); apresenta cabeça sub-rectangular com linha fronto-nasal ligeiramente convexa, 
focinho também convexo e bordo ventral com ganacha convexa, tendo o queixo desaparecido sob uma fratura; os cornos 
dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o direito em forma de S e o esquerdo curvo; a orelha é linear e atirada para trás; a 
cérvico-dorsal só se representou até à zona da garupa, apresentando cernelha saliente e dorso reto; da pata traseira só se observa 
o bordo cranial curvo; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos 
paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; refira-se que alguns traços incisos denunciam a existência de um 
esboço prévio. 
 No interior do animal anterior (embora chegue a ultrapassar os seus limites) observa-se uma figura que tem vindo a ser 
interpretada como equídeo (cfr. Baptista, 2009a, 160-161, figura vermelha); quanto a nós estamos perante a representação de 
uma fêmea de cabra-montês, definida por contorno múltiplo, orientada para a direita (CI15-04); parece observar-se uma 
tendência para que os traços que definem este animal não toquem nos que definem o anterior (particularmente evidente na zona 
da cabeça deste último), razão pela qual, pensamos ser esta uma figura posterior às restantes; observa-se igualmente o 
aproveitamento de uma fratura para demarcação do bordo ventral da cabeça. Esta encontra-se levantada, apresentando forma 
triangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral (este correspondente a uma fratura) retos; a zona do focinho é apontada; a nuca 
é triangular; o corno é em forma de S deitado; o pescoço é alongado; a linha cérvico-dorsal é reta; a nádega é convexa e a pata 
traseira definida por dois traços retos paralelos entre si; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é também definida por dois 
bordos retos paralelos entre si; o bordo traqueal é também reto. 
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Fig. 122: Rocha 15 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António 
Martinho Baptista). 
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 As restantes figuras correspondem a unidades gráficas não figurativas, maioritariamente incisas. Acima de CI15-01 
observa-se sete da XIa (três delas picotadas), uma da XIb e uma da XIc (picotada). A CI15-02 associam-se três da VIIa, uma da 
IXa, quatro da IXaa, três da IXab, duas da IXba, uma da IXbb, duas da X, vinte e oito da XIa (uma delas picotada), sete da XIb, 
duas da XIc e uma da XIIIb. Associadas a CI15-02 e CI15-03 associa-se uma da XIb. Para cima de CI15-02 observa-se oito da 
XIa (uma delas picotada) e duas da XIb. Entre CI15-02 e CI15-03 identifica-se uma da VIIa, três da IXa, uma da X, seis da XIa, 
uma da XIb, uma da XIc, duas da XId e uma da XIIIb. A CI15-03 associam-se duas da IXa, uma da IXaa, catorze da XIa, quatro 
da XIb, três da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. A CI15-03 e CI15-04 associam-se duas da IXaa, oito da XIa, dez da XIb, uma 
da XIc e uma da XId. À direita de CI15-03 encontra-se uma da IXab, uma da XIa e uma da XIc. À esquerda daquele animal 
observa-se uma da XIa e uma da XIc. Abaixo dele identifica-se uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, duas da 
IXbb, dezoito da XIa, doze da XIb, uma da XIc e cinco da XId. A CI15-04 associam-se uma da IXa e uma da IXb. Finalmente, 
no sector direito da rocha identifica-se uma da IIIc, uma da IXa, uma da IXab, uma da IXb, dezoito da XIa, treze da XIb, duas da 
XIc, seis da XId e uma da XIIIb. Refira-se ainda a existência de alguns picotados soltos, em particular sobre CI15-02. 
 

Rocha 16 (Fig. 123): Encontra-se mencionada na bibliografia desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 261), pese embora 
o seu decalque só venha a ser publicado em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008b, 129). Localiza-se a cerca de 21 m para 
sudeste da rocha 12, a uma altitude de 119 m, encontrando-se atualmente submersa. Esta rocha constitui um imenso paredão 
orientado para sudeste, gravado com figurações paleolíticas numa zona delimitada do seu sector superior; a zona historiada 
apresenta configuração sub-retangular, sendo a sua superfície regular mas algo rugosa; apresenta cor castanho-acinzentada. 
Na rocha distinguem-se três painéis individualizados por fraturas de alguma importância. No da esquerda identifica-se cinco 
animais que se associam por sobreposição. Na base encontra-se um macho de cabra-montês picotado, orientado para a direita 
(CI16-01); da cabeça apenas se aprecia a ponta do focinho (?); os cornos são dois, não permitindo o que deles resta caraterizar 
quer a forma dos mesmos, quer a perspetiva adoptada para a sua representação; a cérvico-dorsal é algo côncava, observando-se 
um ligeiro garrote; a cauda corresponde a dois pequenos bordos retos, paralelos entre si e inclinados para baixo; a nádega é 
convexa e a pata traseira é definida por dois traços curvos paralelos entre si; a coxa está delimitada pelo bordo cranial; a linha 
ventral é convexa; da pata dianteira só se observa o bordo cranial, algo infletido; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 
 Este animal é sobreposto por duas outras cabras-monteses. Em cima observa-se macho, um picotado e abradido 
orientado para a direita (CI16-02); a cabeça é subtriangular com bordo ventral e linha fronto-nasal reta, sendo o focinho 
convexo; os dois cornos são em forma de S e dispostos em perfil biangular reto; o dorso é algo côncavo e a garupa convexa; a 
cauda corresponde a dois curtos traços retos, paralelos entre si, encontrando-se apontada para cima; a nádega é subconvexa; as 
pata são apenas uma por par, sendo definidas por dois bordos retos paralelos entre si, identificando-se o bordo cranial da coxa na 
traseira; na linha ventral é convexa, nela se observando o escroto; algumas incisões denunciam a existência de um esboço prévio. 

O outro animal, corresponde a uma fêmea, orientando-se para a esquerda, sendo apenas picotado (CI16-03); a cabeça 
está fraturada na zona do focinho; a linha fronto-nasal e o bordo ventral da cabeça são retos; o corno é curto e em forma de S; o 
dorso é algo recto e a garupa arredondada; a cauda corresponde a dois traços retos paralelos entre si; da pata traseira só se 
observa o bordo cranial, que é curvo; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por um 
bordo cranial reto; reto é também o bordo traqueal. 
 CI16-02 é sobreposto por auroque picotado e abradido orientado para a direita (CI16-04); apresenta cabeça 
campanulada; a fronto-nasal dispõe de fronte convexa e chanfro côncavo; o focinho é convexo; no bordo ventral observa-se a 
ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se os traços da narina e boca; os cornos são em forma de S e dispostos em 
perfil biangular oblíqua; a linha cérvico-dorsal apresenta cernelha pronunciada e dorso côncavo; a zona da garupa despareceu 
devido a fratura do suporte; a cauda é linear; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre 
si; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos algo curvos, paralelos entre si, evidenciando-se no bordo 
caudal a configuração do antebraço; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 CI16-03 e CI16-04 são sobrepostos por um auroque com duas cabeças, picotado, inciso e abradido, orientado para a 
esquerda (CI16-05); as duas cabeças de cima apresentam forma troncocónica, com linhas fronto-nasais e bordos ventrais retos, 
sendo convexo o focinho da cabeça inferior; ambas apresentam cornos em forma de S atirados para a frente; na de cima 
reconhece-se ainda a boca e uma orelha; a terceira cabeça foi definida apenas por incisão, observando-se um chanfro reto, um 
focinho convexo e um bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; o bordo traqueal da cabeça de cima é reto e os das duas 
de baixo côncavos; a linha cérvico-dorsal apresenta cernelha suave, dorso côncavo e garupa convexa; o troço da cauda é linear e 
foliforme a sua raiz; a nádega é convexa e a pata traseira definida por um bordo caudal reto e um cranial curvo; a linha ventral 
apresenta ventre convexo e cilheira algo côncava; a pata dianteira é definida por dois bordos curvos, paralelos entre si; algumas 
incisões denunciam a existência de um esboço prévio. 
 As restantes gravuras do sector correspondem a unidades gráficas não figurativas incisas. Associam-se a CI16-01 três 
da chave XIa e uma da XIc. A CI16-01 e CI16-02 associa-se uma da XIa. A CI16-01, CI16-02 e CI16-04 associam-se uma da 
VIIa, seis da XIa e três da XId. A CI16-01, CI16-03 e CI16-05 associam-se duas da IXaa, uma da IXab, duas da X, duas da XIa, 
três da XIb e uma da XIc. A CI16-01 e CI16-05 associam-se uma da IXaa, três da XIa, uma da XIb e uma da XId. A CI16-02 
associam-se duas da XIa e duas da XIb. A CI16-02 e CI16-04 associa-se uma da XIc. A CI16-03 associam-se duas da IXaa, 
uma da IXc, uma da X, cinco da XIa e sete da XIb. A CI16-03 e CI16-05 associam-se uma da VIIa, uma da IXbb, uma da X, 
sete da XIa, cinco da XIb e duas da XIc. Por baixo de CI16-03 encontra-se duas da IXab e uma da XIb. A CI16-04 associam-se 
uma da IXa, quatro da XIa e uma da XIb. À direita daquele animal observa-se duas da XIa. A CI16-05 associa-se uma da XIa. 
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Fig. 123: Rocha 16 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do 
autor). 
 
 No sector central encontramos outros cinco animais. Quatro destes associam-se por sobreposição. Na base da sequência 
encontramos um auroque picotado orientado para a esquerda (CI16-06); da cabeça apenas se observa o focinho algo convexo e o 
bordo ventral reto; na nuca ainda se percebe o arranque da orelha ou do corno; a cérvico-dorsal apresenta cernelha saliente, 
dorso reto e garupa convexa; a nádega é suavemente convexa; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a 
linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é 
convexo e o bordo traqueal côncavo. 
 Sobre esta figura foi gravado por picotagem e abrasão o prótomo de um equídeo orientado para a direita (CI16-07); a 
cabeça apresenta linha fronto-nasal, focinho e ganacha convexos, e queixo côncavo; a crineira é ligeiramente alteada em relação 
à fronte e de forma convexa; no interior da cabeça observa-se a boca e a narina; o bordo traqueal é côncavo. 
 A sequência é culminada por um macho de cabra-montês picotado e abradido orientado para a direita (CI16-08); a 
cabeça é de forma subtriangular, com linha fronto-nasal ligeiramente côncava, focinho convexo e bordo ventral reto; os cornos 
dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o direito em forma de S e o esquerdo reto; a orelha é linear; a cérvico-dorsal é 
algo côncava; a nádega é convexa; as patas (apenas uma por par) são definidas por dois bordos retos paralelos entre si, 
observando-se na traseira a delimitação da coxa; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; o peito é convexo e o 
bordo traqueal reto. 
 CI16-06 é ainda sobreposto por possível cerva picotada orientada para a direita (CI16-09); esta apresenta cabeça 
troncocónica com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral retos; as orelhas são lineares, dispondo-se em perfil biangular reto; 
a cérvico-dorsal é côncava e a garupa convexa; a cauda é definida por dois traços retos, paralelos entre si, encontrando-se 
tombada sobre a nádega; esta é convexa; a pata traseira é definida por um bordo caudal reto e por um cranial curvo; a linha 
ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é 
convexo e o bordo traqueal reto. 
 O animal remanescente do sector encontra-se à esquerda do previamente descrito, correspondendo a um equídeo 
picotado, orientado para a direita (CI16-10); a cabeça apresenta linha fronto-nasal reta, focinho reto, ganacha convexa e queixo 
algo côncavo; no interior observa-se o olho; a crineira é ligeiramente alteada relativamente à fronte, sendo encimada por duas 
orelhas lineares dispostas em perfil biangular oblíquo; a crineira é convexa; o dorso é recto e a garupa convexa; a cauda é linear 
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e a nádega convexa; as patas (apenas uma por par) são definidas por dois bordos retos, paralelos entre si; a linha ventral é 
semielíptica; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 
 As restantes gravuras do painel correspondem a unidades gráficas não figurativas conseguidas por incisão. A CI16-06 
associa-se uma da chave XIa. A CI16-06 e CI16-08 associa-se uma da Vc. A CI16-07 e CI16-08 associa-se uma da XIa. A 
CI16-08 associa-se outra da mesma chave. A CI16-09 associa-se uma da XIa e abaixo dela uma da IXa, uma da IXab, uma da 
IXbb e uma da XIa. A CI16-10 associam-duas da XIa. 
 No sector direito apenas foi gravado (ou apenas subsiste?) um animal. Trata-se de um capríneo picotado, orientado para 
a direita, ao qual falta a cabeça devido a fratura do suporte (CI16-11); o dorso é reto e a garupa convexa; a cauda corresponde a 
dois traços retos paralelos entre si; a nádega é reta; as patas (apenas uma por par) são definidas por dois bordos retos paralelos 
entre si, observando-se na traseira a configuração da coxa; a linha ventral é praticamente reta, estrangulando-se ligeiramente na 
zona inguinal. 
 Neste sector só se identifica uma possível unidade gráfica não figurativa da chave XIb, desta feita picotada. Contudo, 
esta unidade poderá corresponder também aos restos de um animal cuja fratura do suporte não permitiu que chegasse até nós. 
 Refira-se por fim a imensa quantidade de picotados dispersos por toda a superfície historiada. 
 

Rocha 17 (Fig. 124): É mencionada na literatura arqueológica desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 261), pese embora 
o seu decalque só tenha sido publicado em 2009 (Baptista, 2009a, 130-131). Este decalque não se encontra, no entanto completo, 
tal como pudemos observar confrontando-o com fotografias de arquivo (uma delas exposta na exposição permanente do Museu 
do Côa!). O desenho que neste trabalho se apresenta corresponde ao decalque antigo complementado por um de nossa autoria 
efetuado a partir de uma dessas fotografias. A rocha localiza-se a cerca de 20 m para su-sudeste da anterior, a uma cota de cerca 
de 115 m. Como a anterior corresponde a um imenso paredão orientado para sudeste, encontrando-se as gravuras no sector 
superior do mesmo; a superfície encontra-se profusamente martelada, apresentando cor castanho-acinzentada. 

A figura que mais se destaca corresponde a um enorme cavalo picotado e abradido (se bem que parte do ventre é apenas 
inciso), orientado para a direita (CI17-01); infelizmente, a figura encontra-se muito incompleta devido a fratura do suporte; 
assim, da cabeça apenas se observa a ganacha convexa e o queixo reto; pelo que se observa do arranque do focinho, este seria 
convexo; no interior da cabeça apenas se observa a boca; o que nos resta da cérvico-dorsal corresponde a um traço côncavo que 
se vai tornando convexo na passagem para a crineira; a pata traseira é definida por um bordo caudal curvo e por um cranial 
modelado, em que se observa o joelho; a coxa está bem marcada interiormente; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é 
definida por dois bordos retos paralelos entre si; observa-se também o bordo caudal do antebraço; o peito é convexo e o bordo 
traqueal reto. 
 No interior daquele animal, à esquerda, observa-se a pata dianteira (definida por dois bordos retos), peito convexo e 
bordo traqueal reto de um animal picotado, orientado para a esquerda (CI17-02). 
 Sobreposta (?) por CI17-01, encontra-se a representação parcial de um outro equídeo picotado orientado para a direita 
(CI17-03); a cabeça apresenta ganacha convexa e queixo reto; o focinho é convexo; o que nos resta da linha fronto-nasal 
denuncia uma forma algo côncava; da crineira só se regista a delimitação interna da mesma; o peito é convexo e o bordo traqueal 
reto; da pata dianteira só nos resta o bordo cranial reto; a linha ventral é algo convexa. 
 Abaixo da cabeça de CI17-03, e sobrepondo-a parcialmente,  observa-se a de um auroque picotado (CI17-04), 
orientado para a direita e dispondo-se de forma algo oblíqua no painel; a cabeça é de forma subtroncocónica, com linha fronto-
nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha subconvexa e queixo reto; no interior observa-se o olho, encontrando-
se toda a zona do focinho preenchida por picotagem: o corno é em forma de S e atirado para a frente; da cérvico-dorsal observa-
se cernelha discreta e garupa arredondada; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a pata dianteira é definida apenas por um 
bordo cranial reto e pelo arranque do caudal; deste animal observa-se ainda a linha ventral, com ventre convexo e cilheira reta. 
  Sobre a figura anterior encontra-se os quartos traseiros de um grande auroque, picotado e abradido, orientado para a 
direita e também algo inclinado para baixo (CI17-05); a cabeça é de forma campanulada com linha fronto-nasal côncava, 
focinho convexo e bordo ventral com ganacha convexa e queixo côncavo; no interior observa-se o olho, a boca e a narina; o 
corno remanescente é curvo, prolongando-se pela nuca; a cérvico-dorsal apresenta cernelha saliente, dorso côncavo e garupa 
angulosa; a cauda é linear; a nádega é convexa, correspondendo ao bordo caudal da pata dianteira de CI17-01; a pata traseira é 
definida por um bordo caudal reto e um cranial curvo; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é 
definida por um bordo caudal reto e um cranial algo modelado onde o joelho é sugerido; o peito é convexo e o bordo traqueal 
reto. 
 Ainda no interior de CI17-01 encontramos outro auroque definido por uma incisão larga, orientado para a direita e algo 
inclinado para baixo (CI17-06); a cabeça é de configuração troncocónica, com linha fronto-nasal e focinho retos e bordo ventral 
algo côncavo; a cérvico-dorsal apresenta cernelha evidente, dorso côncavo e garupa angulosa; a cauda é definida por alguns 
traços incisos, terminando numa vassoura; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por um bordo caudal reto e um cranial 
curvo; a linha ventral é convexa; o peito é convexo e o bordo traqueal reto.



	 237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 124: Rocha 17 da Canada do Inferno (decalque de Manuel Almeida, Fernando Barbosa e João Félix, completado a partir de fotografia de arquivo, pelo autor).
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 Sobre CI17-05 encontra-se outro auroque picotado, orientado na mesma direção daquele e parecendo partilhar os seus 
quartos traseiros (CI17-07); a cabeça é sub-retangular com linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral com 
ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se o olho, a boca e a narina; os cornos dispõem-se em perfil biangular 
oblíquo, sendo ambos, com a nuca, definidos por um traço só; o esquerdo é curvo e o direito em forma de S e atirado para a 
frente; a orelha é linear; a cérvico-dorsal apresenta garrote convexo e dorso reto; o bordo traqueal é algo convexo. 
 CI17-05 sobrepõe um pequeno macho de cabra-montês, picotado e orientado para a direita (CI17-08); a cabeça é de 
forma troncocónica, com linha fronto-nasal, focinho e mandíbula rectas; no interior observa-se a narina; a pera corresponde 
quase a um ponto; os cornos dispõem-se segundo uma perspetiva biangular oblíqua, sendo o direito em forma de S e o esquerdo 
recto; a orelha é linear; a linha cérvico-dorsal é recta e a garupa arredondada; a cauda corresponde a dois traços rectos, paralelos 
entre si; a anca é arredondada, a pata traseira é definida por um bordo caudal onde se observa o jarrete e por um cranial algo 
curvo; o ventre é convexo; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo. 
 Sobre CI17-05 encontra-se a representação anterior de um auroque picotado, orientado para a direita e ligeiramente 
inclinado para baixo (CI17-09); apresenta uma cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo 
ventral com ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se o olho, a boca e uma narina; o corno é curvo; a cérvico-dorsal 
apresenta cernelha convexa e dorso reto; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a pata dianteira é definida apenas pelo seu 
bordo cranial, que é reto. 
 Ainda no interior de CI17-05 encontra-se um prótomo de auroque picotado, orientado para a direita (CI17-10); a 
cabeça é troncocónica, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, e focinho convexo, sendo este delimitado interiormente; os 
cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o esquerdo reto e o direito em forma de ténue S; o animal apresenta bordo 
cervical convexo e ventral em ténue S; o arranque do dorso é reto. 
 Sobreposto pelo focinho de CI17-01 encontramos um auroque picotado orientado para a direita e inclinado para cima 
(CI17-11); infelizmente a fratura do suporte fez com que o animal nos chegasse sem cabeça; o dorso é côncavo e a garupa 
angulosa; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por um bordo caudal onde se observa o jarrete e por um cranial curvo; a 
linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira côncava; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o 
peito é convexo. 
 Para a direita dos animais previamente descritos encontramos um prótomo de possível auroque orientado para a direita 
(CI17-12); é gravado mediante uma picotagem menos densa e apresenta uma configuração inabitual; a cabeça é curta, com linha 
fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho algo convexo; os cornos são direitos e dispostos em perfil biangular reto; da cérvico-
dorsal só se representou o bordo cervical reto. 
 Ainda mais para a direita reconhece-se um cavalo picotado orientado para a direita (CI17-13); devido a fratura do 
suporte, só nos resta a zona anterior; a cabeça é algo modelada, com linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral 
com ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se a boca e a narina; a crineira aparenta encontrar-se algo levantada 
relativamente à fronte, sendo de configuração convexa; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a pata dianteira é definida por 
dois bordos retos, paralelos entre si; a linha ventral é reta. 
 Como referimos de início, esta rocha encontra-se profundamente picotada; este facto aliado à pouca experiência da 
equipa aquando da feitura deste decalque está por trás da nossa decisão em ignorar as possíveis unidades gráficas não figurativas 
picotadas. Passemos a inventariar as incisas. Associam-se a CI17-01 uma da chave IXbb, três da X, doze da XIa, uma da XIb, 
duas da XIc e uma da XId. Entre CI17-01 e CI17-05 encontra-se uma da IXa, quatro da XIa, uma da XIb e uma da XId. Abaixo 
de CI17-01, CI17-03 e CI17-05 identificam-se uma da IIIc, duas da VIIa, uma da IXa, duas da IXab, uma da IXbb, quatro da X, 
quinze da XIa, oito da XIb e uma da XId. A CI17-03 associa-se uma da XId. A CI17-03 e CI17-05 associam-se uma da XIa e 
duas da XIb. A CI17-05 associam-se uma da IXa e duas da XIa. 
 

Rocha 18 (Fig. 125): É referida na bibliografia desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 261), pese embora só se venha a 
conhecer decalque do painel em 2008 (Baptista, Santos & Correia, 2008b, 128). Localiza-se imediatamente por trás da rocha 
anterior, a uma cota de 120 m. Corresponde a uma superfície de configuração sub-retangular, disposta na diagonal. Apresenta 
uma superfície regular e lisa de cor castanho-acinzentada; orienta-se para sudeste. 
 Apenas se identifica um macho de cabra-montês inciso e picotado, orientado para a esquerda e ligeiramente inclinado 
para cima (CI18-01); apresenta cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal reta, focinho reto e bordo ventral com ganacha algo 
convexa e queixo ligeiramente côncavo; no interior observa-se o olho; o corno é praticamente reto e atirado para trás; o tronco é 
de tendência rectangular; a cérvico-dorsal é direita; a anca é convexa, a linha ventral e o bordo traqueal são reto; a cauda é curta 
e levantada; as patas são apenas uma por par, sendo curtas e definidas por dois bordos retos paralelos entre si (mais evidente na 
dianteira). 
 

Rocha 19 (Fig. 126): É conhecida desde 1997, tendo-se há época publicado a sua descrição e decalque respetivo 
(Baptista & Gomes, 1997, 237-238). Encontra-se em frente da rocha 17, à sua esquerda, a uma cota de cerca de 113 m. 
Corresponde a uma superfície de configuração irregular orientada para sudeste. Não havendo da rocha outro registo para além do 
decalque publicado, nada mais podemos adiantar. Mesmo o referido decalque é apenas do sector direito do painel, nada se 
sabendo das gravuras do seu lado esquerdo. Todas as gravuras registadas foram conseguidas por incisão. 
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Fig. 125: Rocha 18 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de M. Almeida e J. Félix). 
 
 Na rocha destaca-se três figuras associadas por sobreposição. Na base da sequência encontramos uma cerva, definida 
por contorno simples, orientada para a esquerda (CI19-01); apresenta cabeça sub-retangular, com linha fronto-nasal reta, focinho 
convexo, ganacha convexa e queixo côncavo; as orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular reto; o bordo cervical é reto; 
os bordos do tronco são convexos; a pata dianteira é definida por bordo cranial reto e caudal curvo; o bordo traqueal é reto. 
 Sobrepondo-se à figura anterior encontra-se um cervídeo (ou capríneo?) definido por contorno múltiplo, orientado para 
a direita e ligeiramente inclinado para cima (CI19-02); infelizmente, o lascamento do suporte conduziu ao desaparecimento da 
cabeça do animal; observa-se, no entanto, um corno ou haste, direito(a) e afilado(a), atirado(a) para trás; o pescoço é alongado e 
de configuração subtriangular; a cérvico-dorsal é convexa; a cauda é curta; a nádega é reta; as patas estão representadas em perfil 
biangular oblíquo; as traseiras são bastante modeladas, com coxas triangulares, jarretes bem definidos e canelas retas; o mesmo 
se pode dizer das dianteiras, com coxas, joelhos e canelas bem identificados; refira-se que ambos os pares de patas se encontram 
fletidos; a linha ventral é convexa; destaque-se ainda o preenchimento estriado das patas e do pescoço do animal. 
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Fig. 126: Rocha 19 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio e Manuel Almeida e António 
Martinho Baptista). 
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 Junta-se às patas da frente do animal atrás descrito um possível capríneo, de reduzidas dimensões, definido por 
contorno simples, orientado para baixo, e com a cabeça representada em perfil biangular reto (CI19-03); a cabeça apresenta os 
bordos laterais direitos, e a nuca e focinho convexos, destacando-se este último pelo alargamento do perímetro da cabeça; os 
cornos são lineares e dispostos em perfil biangular reto; a cérvico-dorsal é côncava, e a nádega convexa; as patas (apenas uma 
por par) são de forma subtriangular e estriadas; a linha ventral é convexa, assim como o bordo traqueal. 
 Um pouco para baixo e para a esquerda do conjunto atrás descrito encontra-se um macho de cabra-montês, definido por 
contorno simples, orientado para a esquerda (CI19-04); da cabeça só se observa a fronte reta e a ganacha convexa; as orelhas são 
subtriangulares, arrancando a partir delas os cornos curvos, dispondo-se o conjunto em perfil biangular oblíquo; o tronco é sub-
retangular e alongado, com cérvico-dorsal reta e linha ventral com ventre côncavo e cilheira convexa; não existe distinção entre 
a nádega e o bordo caudal da pata traseira do animal; esta é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a pata dianteira é 
configurada grosso modo da mesma maneira; também entre bordo cranial da pata dianteira e o bordo traqueal não se observa 
qualquer distinção. 
 A derradeira figuração zoomórfica do painel encontra-se mais abaixo à direita, correspondendo a possível prótomo de 
cerva, definido por incisão simples e orientado para a esquerda (CI19-05); a cabeça é subtriangular com linha fronto-nasal e 
bordo ventral retos, mantendo-se o focinho em aberto; o dorso é algo convexo, perfazendo com a linha fronto-nasal uma nuca 
angulosa; sobre ela encontra-se uma orelha linear; o arranque do bordo traqueal é convexo. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas. Associam-se a CI19-01 uma da VIIa, duas da 
IXb, uma da IXbb, três da XIa e seis da XIb. Associam-se a CI19-01 e CI19-02 uma da IXaa, uma da IXab, quatro da XIa, uma 
da XIb e uma da XId. Associa-se a CI19-01, CI19-02 e CI19-03 uma da IXab, uma da X e uma da XIa. A CI19-01 e CI19-03 
associam-se uma da IXa e três da XIa. Para cima de CI19-01 identifica-se uma da IXa, uma da IXbb e uma da XIa. À sua 
esquerda observa-se duas da XIa. Entre aquele animal e CI19-04 encontra-se uma da XIa. A CI19-02 associam-se uma da IXaa 
e uma da XIa. Acima daquele capríneo identifica-se quatro da XIa e uma da XIb e à direita dele duas da XIa e uma da XId. A 
CI19-04 associam-se uma da IXa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XId. à direita do capríneo encontra-se ainda uma da XIb. A 
CI19-05 associam-se uma da IXab, três da X, três da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. Abaixo daquele animal observa-se uma 
da VIIa, duas da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, uma da IXba, uma da X, sete da XIa, uma da XIb e uma da XIIIb. Finalmente, 
acima do mesmo animal, encontramos uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da X, seis da XIa e seis da XIb. 
 

Rocha 20 (Fig. 127): É conhecida desde 1997, quando se publica descrição e decalque da mesma (Baptista & Gomes, 
1997, 238, 286). Localiza-se a 3,6m para su-sudeste da anterior, sensivelmente à mesma cota. Corresponde a um painel vertical, 
orientado para sudeste, de configuração subtriangular e coloração castanho-acinzentada. Apresenta superfície regular e lisa; as 
gravuras encontram-se no topo do painel, sendo todas conseguidas por incisão. No entanto, alguns picotados dispersos 
distribuem-se sobre elas. 
 A figura que mais se destaca corresponde ao prótomo de um veado estriado, orientado para a esquerda (CI20-01); a 
cabeça é bastante modelada, com linha fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; 
no interior observa-se a zona da boca, cujo interior não foi preenchido pelo estriado; as hastes e as orelhas gravaram-se em perfil 
biangular oblíquo, aparecendo as orelhas foliformes entre as duas hastes do animal; na da direita observa-se estoque e a ponta 
intermédia; na da esquerda observa-se estoque, a ponta intermédia e as pontas da coroa; a cérvico-dorsal é reta, observando-se, 
no entanto, um pronunciamento da zona do garrote; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 O animal precedente sobrepõe um cervídeo macho, definido por contorno simples, orientado para a esquerda (CI20-
02); a cabeça é de configuração elíptica com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, e focinho convexo; a haste apresenta um 
estoque, uma ponta intermédia e uma coroa em forma de palma, razão porque se levantou a hipótese de corresponder a um gamo 
(Baptista, 2003, 19-20); a orelha é de forma tubular e encurvada; a linha cérvico-dorsal é côncava no bordo cervical e reta no 
dorso; a garupa/ nádega é algo angulosa; a cauda é linear; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; o acrescento (ou pré-
existência) de uma crineira convexa permite a leitura da figura também como cavalo. 
 Entre a garupa do cervídeo descrito anteriormente e CI20-01 encontramos outros dois prótomos de reduzidas 
dimensões, ambos estriados e orientados para a esquerda. O que se define melhor corresponde a um capríneo (CI20-03); 
apresenta cabeça subtriangular com linhas fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho convexo; o corno é em forma de S e 
atirado para trás; a cérvico-dorsal é direita e o bordo traqueal reto. O outro prótomo encontra-se imediatamente abaixo, podendo 
corresponder a uma cerva (CI20-04); apresenta cabeça triangular e uma orelha foliforme atirada para a frente; os bordos do 
pescoço são retos. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas, maioritariamente incisas. Assim, a CI20-01 
associam-se uma da chave Ia, uma da IIa, uma da IIb, seis da VIIa, uma da VIII, sete da IXa, onze da IXaa, oito da IXab, cinco 
da IXb (uma parcialmente picotada), sete da IXba (uma parcialmente picotada), três da IXbb, quatro da X, vinte e nove da XIa, 
vinte e nove da XIb, dez da XIc, três da XId, uma da XIIc (picotada) e duas da XIIIb. A CI20-01 e CI20-02 associam-se duas da 
Ia, uma da XIa e uma da XIb. A CI20-01 e CI20-03 associa-se uma da X. A CI20-01 e CI20-04 associam-se uma da VIIa, uma 
da XIa e uma da XIb. À direita de CI20-01 encontra-se uma da Ia, três da VIIa, duas da IXaa, três da IXab, uma da IXb, uma da 
X, três da XIa, quatro da XIb, uma da XIc e uma da XId. À esquerda daquele motivo identifica-se uma da IIa, uma da VIIa, uma 
da IXa, uma da IXab, uma da IXba, duas da IXbb, uma da IXc, uma da X, dez da XIa, onze da XIb e três da XIc. Entre CI20-01 
e CI20-02 encontra-se uma da IXab, quatro da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A CI20-02 associam-se uma da IIb, uma da VIII, 
duas da IXa, uma da IXaa, quinze da XIa, dez da XIb, uma da XIc e duas da XId. À esquerda daquele motivo encontra-se uma 
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da IXab, uma da X, doze da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Abaixo identifica-se uma da XIa e uma da XIb. Entre CI20-02, 
CI20-03 e CI20-04 encontra-se uma da IXb, oito da XIa, sete da XIb, uma da XIc e uma da XId. Entre CI20-02 e CI20-04 
identifica-se uma da X. A CI20-03 associam-se duas da VIIa, uma da IXa, uma da X, seis da XIa, nove da XIb e uma da XIIIb. 
Entre CI20-03 e CI20-04 encontra-se uma da XIa. A CI20-04 associam-se uma da VIIa, uma da IXa e duas da XIb. Finalmente, 
na zona do painel à direita das figurações animais, encontramos ainda uma da IIa, uma da IIb, uma da VIIa, três da IXa, duas da 
IXaa, uma da IXb, uma da IXbb, onze da XIa, treze da XIb, uma da XIc e duas da XId. Refira-se por fim a existência de vários 
picotados dispersos sobre CI20-01. 

 
Fig. 127: Rocha 20 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António 
Martinho Baptista). 
 

Rocha 22 (Fig. 128): É conhecida desde 1997, ano em que se publica descrição e decalque do dispositivo gráfico aí 
presente (Baptista & Gomes, 1997, 238-241, 275-276). Localiza-se a cerca de 3,25 m para sudeste da rocha 16, a uma cota de 
115 m. Corresponde a um conjunto de superfícies verticais, orientadas para sudeste, “dispostas em vários planos e delimitadas 
por fracturas profundas” (Baptista e Gomes, 1997, 239). Nela observa-se gravuras de cronologia histórica e paleolítica. Apenas 
nos debruçaremos sobre estas últimas. 
 Assim, em painel localizado no sector superior esquerdo identifica-se dois prótomos de equídeo picotados (variante B). 
Um destes (CI22-01) localiza-se junto do limite superior do painel, encontrando-se orientado para a esquerda; apresenta linha 
fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha convexa e queixo côncavo; o bordo traqueal é algo convexo, 
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sendo a goela muito marcada; as duas orelhas são lineares, dispondo-se sem perfil biangular reto; atrás da orelha direita surge a 
crineira, subtilmente convexa e delimitada interiormente; no interior da cabeça observa-se ainda o olho. A outra cabeça do sector 
(CI22-02) é de feitura mais “descuidada”, orientando-se para a direita; a linha fronto-nasal é reta, o focinho convexo e o bordo 
ventral apresenta ganacha convexa e queixo quase reto; o bordo traqueal está apenas esboçado, sendo semelhante ao da figura 
anterior; a crineira é em escada e convexa. 
 No painel situado no canto inferior esquerdo da rocha apenas se identifica uma figura zoomórfica; trata-se de um 
equídeo picotado (variante B), muito fraturado, orientado para a direita (CI22-03); da cabeça observa-se o arranque da linha 
fronto-nasal e da ganacha convexa; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; a goela corresponde a um ângulo muito 
marcado; a crineira é convexa e o dorso reto. 
 No painel imediatamente à direita do descrito inicialmente, observa-se dois conjuntos de zoomorfos; o primeiro destes 
localiza-se junto do limite superior; aí encontramos dois animais, não sendo explícita a ordem pela qual foram executados; um 
destes corresponde a um possível prótomo de equídeo picotado (variante B), orientado para a direita (CI22-04); apresenta linha 
fronto-nasal e focinho convexos e bordo ventral reto; sobre a fronte observa-se uma orelha linear; o bordo traqueal é reto; um 
traço picotado, praticamente paralelo ao bordo referido do pescoço poderá corresponder à delimitação interna da crineira. A 
outra figura zoomórfica do conjunto está reduzida praticamente aos quartos traseiros, sendo gravada por incisão e definida por 
contorno simples (CI22-05); orienta-se para a direita e inclina-se para cima; o dorso é reto, assim como a linha ventral; a nádega 
é algo convexa; a pata traseira apresenta coxa subtriangular e canela reta, definida por dois bordos paralelos; a cauda é curta. 
 O outro conjunto de figurações zoomórficas encontra-se um pouco abaixo; três dos quatro animais que conformam este 
conjunto encontram-se associados por sobreposição; na base da sequência que conformam encontra-se um veado definido por 
abrasão, incisão (na sua modalidade de contorno múltiplo) e mesmo picotagem (na zona de passagem do cilheira para a pata 
dianteira), orientado para a direita (CI22-06); apresenta cabeça triangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; o focinho 
é apontado; apenas uma haste foi representada, nela se identificando o estoque, o contraestoque (ou ponta intermédia?) e duas 
pontas na coroa; a cérvico-dorsal é algo côncava, observando-se a saliência do garrote e a convexidade da garupa; a nádega é 
convexa e a cauda linear e tombada sob aquela; a pata traseira apresenta coxa triangular e canela reta, definida por dois bordos 
retos, paralelos entre si; a linha ventral é convexa, assim como o peito; da pata dianteira apenas se percebe a zona de passagem 
do cilheira para o seu bordo caudal, passagem essa algo angulosa. 
 Sobre o animal previamente descrito, foi gravada a zona anterior de um cavalo picotado (variante B), orientado para a 
esquerda e inclinado para baixo (CI22-07); apresenta linha fronto-nasal quase reta, focinho convexo e bordo ventral com 
ganacha convexa e queixo reto; o bordo traqueal é reto; a crineira é reta e a nuca angulosa (como, se mais do que a delimitação 
externa da crina, se tivesse representado o bordo cervical); o garrote é pronunciado e o dorso reto. 
 Uma cerva estriada, orientada para a direita (CI22-08) sela a série; apresenta cabeça foliforme, com linha fronto-nasal 
algo convexa, focinho apontado e bordo ventral com ganacha reta e queixo convexo; as duas orelhas são foliformes e dispostas 
segundo um perfil uniangular; o pescoço é esguio; a linha cérvico-dorsal apresenta garrote proeminente e dorso côncavo; a 
nádega é subconvexa; a pata traseira é algo reta e a dianteira de forma triangular; o peito é algo convexo. 
 À esquerda deste conjunto observa-se um prótomo de veado picotado, orientado nessa direção (CI22-09); é de feitura 
muito esquemática; a cabeça é alongada, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; o focinho encontra-se algo levantado; a 
nuca é angulosa; as duas hastes encontram-se representadas em perfil biangular oblíquo, encontrando-se reduzidas aos troncos, 
facto que nos permite levantar a hipótese de nos encontramos perante um vareto. 
 Nesta rocha apenas se identificou uma figura zoomórfica mais, figura essa que se encontra junto do limite superior 
direito do painel; corresponde ao prótomo picotado (variante B) de um equídeo, com a cabeça em torção, orientada para a direita 
(CI22-10); a linha fronto-nasal é quase reta e o focinho convexo; o bordo ventral apresenta ganacha convexa e queixo reto; o 
peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; um traço reto localizado para a esquerda da figura parece representar bordo dorsal 
da crineira; formalmente, a figura aproxima-se muito de QB01-34. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas; uma vez que as figurações de cronologia 
histórica são todas picotadas e não há forma, com a documentação existente, de as distinguir de possíveis unidades gráficas não 
figurativas picotadas, apenas teremos em conta as incisas. Assim, por cima de CI22-01 encontram-se duas da chave XIa; entre 
CI22-01 e CI22-02 observa-se duas da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, duas da X, quinze da XIa, três da XIb e uma da XId. A 
CI22-02 associam-se dez da XIa e três da XIb. Por baixo de CI22-02 encontra-se uma da XIa e uma da XIIIa, enquanto à sua 
direita se observa uma da XIa. Associam-se a CI22-03 uma da IXb, dez da XIa, quatro da XIb e duas da XId. Por cima daquela 
figura observa-se uma da IXa, duas da IXab, seis da X, vinte e duas da XIa, dez da XIb, uma da XIc e duas da XId; e por baixo 
dela uma da X, sete da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A CI22-04 associam-se uma da IXa, quatro da XIa, três da XIb e uma da 
XId. A CI22-04 e CI22-05 associam-se duas da IXb, seis da XIa, cinco da XIb e duas da XId. Para cima daqueles dois animais 
observa-se uma da IXa, uma da IXaa, catorze da XIa, três da XIb e duas da XIc. A CI22-05 associam-se uma da IXaa, duas da 
IXab, seis da XIa, três da XIb, uma da XId e uma da XIIIb. À direita do animal observa-se uma da IXa, quatro da XIa e uma da 
XIIIb. Entre CI22-05 e CI22-08 identifica-se duas da IIIc, uma da IXa, uma da X, oito da XIa e duas da XIb. A CI22-06 
associa-se uma da XIa. A CI22-06 e CI22-07 associam-se duas da IXaa, duas da XIa e uma da XIb. A CI22-06, CI22-07 e 
CI22-08 associam-se uma da IXaa e duas da XIa. A CI22-07 associam-se duas da XIa. A CI22-07 e CI22-08 associam-se uma 
da IXa, uma da IXb, uma da XIa e uma da XIc. Entre CI22-07 e CI22-09 encontra-se uma da VIIa, uma da XIa e uma da XIb. A 
CI22-08 associam-se duas da VIIa, duas da IXa, uma da IXab, uma da IXbb, três da XIa, três da XIb e uma da XIc, À esquerda 
daquele animal identifica-se duas da XIa e uma da XIb. Por cima de CI22-09 observa-se uma da XIb e duas da XIc.
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Fig. 128: Rocha 22 da Canada do Inferno (decalque de M. V. Gomes, efetuado com o apoio de J. Félix e C. Gaspar); as figuras em degradé são de cronologia histórica.
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Um último grupo de incisões é identificável no sector inferior direito da rocha, entre várias figuras picotadas de 
cronologia histórica. Uma vez que não existe referência no relatório de 1997 a incisões de cronologia pós-pleistocénica nesta 
rocha, considerámo-las paleolíticas. No grupo individualiza-se uma unidade da chave IXb, doze da XIa e uma da XId. 
 

Rocha 26 (Fig. 129): É conhecida desde 1997, quando se publicou decalque e descrição dos seus painéis (Baptista & 
Gomes, 1997, 244-246). Localiza-se a cerca de 3,80 m para sudeste da rocha 6, a uma altitude aproximada de 115 m. Trata-se de 
uma rocha de cor castanho-acinzentada onde se observa dois painéis verticais orientados para sudeste, separados entre si cerca de 
0,90 m. 
 O da esquerda apresenta forma irregular, nele se observando os restos de quatro figurações zoomórficas picotadas, três 
delas integrando a mesma sequência estratigráfica. Na base da sequência encontramos uma fêmea de cabra-montês orientada para 
a esquerda e ligeiramente inclinada para cima (CI26-01); da cabeça observa-se a o bordo ventral reto e um pequeno corno curto; 
um lascamento da rocha corta toda a zona do peito, pescoço e dorso do animal; a garupa é convexa; a cauda é conformada por dois 
bordos retos paralelos entre si; a nádega e o bordo caudal da pata traseira corresponde a um traço sinuoso; o outro bordo é curvo, 
sendo divergente relativamente ao primeiro; a linha ventral é semielíptica; da pata dianteira só se observa a extremidade distal, 
correspondente a dois bordos retos, paralelos entre si. 
 Junta-se à garupa do animal anterior um quadrúpede orientado para a esquerda e algo inclinado para baixo, com a cabeça 
virada para trás (CI26-02); da zona da cabeça só se observa o bordo do pescoço e a nuca, configurados pelo mesmo traço que 
prolonga o peito convexo; a pata dianteira é formada por dois bordos retos paralelos entre si; a linha ventral apresenta ventre 
convexo e cilhadouro reto; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes entre si; nádega e garupa são formadas 
pelo mesmo traço convexo. 
 Os dois animais anteriores são sobrepostos por capríneo orientado para a direita (CI26-03); a cabeça é subtriangular com 
linha fronto-nasal e bordo ventral retos; a boca encontra-se aberta, sendo esta de configuração triangular; a pera corresponde a um 
prolongamento curvo do queixo; apenas se observa um corno curvo atirado para trás; a cérvico-dorsal é reta, sendo a garupa 
convexa; a cauda corresponde a dois traços retos, paralelos entre si; a nádega é subtilmente convexa; a pata traseira é definida por 
dois bordos retos que tendem a convergir na extremidade distal; a linha ventral é praticamente reta, inflectindo ligeiramente na 
zona inguinal; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 O último animal do painel corresponde a um capríneo orientado para a direita (CI26-04); está reduzido à zona da garupa, 
nádega e cauda; os traços que nos restam da garupa e nádega são algo retos; a cauda é formada por três traços retos paralelos entre 
si. 
 Neste painel, para além de diversos picotados isolados que se dispersam pelo painel, observa-se ainda outros três traços 
picotados que poderão corresponder a vestígios de um quinto animal e diversas incisões que poderão corresponder a unidades 
gráficas não figurativas. Relativamente a estas, é a seguinte a sua distribuição: a CI26-01 e CI26-03 associa-se uma da chave 
XIIIb; por cima de CI26-02 identifica-se uma da VIIa, uma da X, seis da XIa, três da XIb, três da XIc e uma da XIIIb; à esquerda 
de CI26-03 observa-se duas da XIa; por cima de CI26-04 encontra-se uma da XIa e uma da XIIIb. 
 O painel da direita é de configuração subtrapezoidal. Nele encontra-se onze animais conseguidos por picotagem e 
picotagem/ abrasão que se associam por sobreposição. Infelizmente, pelas razões aduzidas por Baptista e Gomes (1997, 245), as 
sobreposições não foram estudadas. A este nível apenas sabemos que CI26-05 corta CI26-06. O primeiro corresponde a um 
equídeo picotado orientado para a direita e inclinado para baixo; a cabeça apresenta linha fronto-nasal reta, focinho convexo e 
bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se a boca; as orelhas são lineares e dispostas em perfil 
biangular reto; a crineira convexa arranca a partir da orelha esquerda; a cérvico-dorsal é reta e o bordo traqueal côncavo; a pata 
dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o ventre é convexo e o cilhadouro reto. 
 CI26-06 corresponde a um auroque definido por picotagem e abrasão, orientado para a direita; a cabeça apresenta linha 
fronto-nasal côncava e bordo ventral reto; a terminação do focinho encontra-se destruída; identifica-se, no entanto, a delimitação 
interna deste, a boca e a narina; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o direito em forma de S e o esquerdo 
curvo, encontrando-se ambos ligados por uma nuca curva; a orelha linear encontra-se por trás do primeiro; da cérvico-dorsal 
observa-se a cernelha algo saliente e o dorso côncavo; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a pata é curta e definida por dois 
bordos retos que tendem a convergir na extremidade distal; da linha ventral só se observa a zona de ligação com a pata dianteira, 
interrompendo-se na zona de transição para a garupa de CI26-07, pressupondo-se, portanto, a pré-existência deste último. 
 CI26-07 corresponde a um veado picotado orientado para a direita; a cabeça é de forma subtriangular, com linha fronto-
nasal, focinho e bordo ventral retos, no interior parece definir-se a boca do animal; apenas uma haste foi representada, observando-
se nela o estoque, o contraestoque, a ponta intermédia e três pontas na coroa; a orelha é linear; a cérvico-dorsal é reta e a garupa 
convexa; a cauda é foliforme; a nádega é praticamente reta; a pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si; a 
linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira apresenta bordo caudal curvo e cranial reto; o peito é 
convexo e o bordo traqueal reto. 

Na zona superior do painel (onde se gravou CI26-05 e CI26-06) encontra-se outros três animais. Um corresponde a 
macho de cabra-montês picotado, orientado para a esquerda (CI26-08); da cabeça só se conserva o corno em forma de S; o dorso é 
reto e a garupa convexa; a cauda corresponde a dois traços curvos divergentes; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por 
bordo caudal reto e cranial curvo; a linha ventral é convexa.
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Fig. 129: Rocha 26 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António Martinho Baptista).
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 Outro dos animais aqui presentes corresponde a um auroque picotado orientado para a direita (CI26-09); a cabeça 
encontra-se muito destruída, sendo no entanto possível perceber que apresentaria forma campanulada; da linha fronto-nasal só se 
observa a zona do focinho, que é reta; o bordo ventral apresenta ganacha convexa e queixo algo côncavo; a cérvico-dorsal 
apresenta garrote saliente e dorso côncavo; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; a pata dianteira é definida por dois 
bordos retos subparalelos entre si; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; da pata traseira só se observa o bordo 
cranial curvo. 
 O terceiro animal referido corresponde a um quadrúpede acéfalo, picotado, orientado para a direita (CI26-10); a cérvico-
dorsal é reta e a garupa convexa; das patas só se observa os respetivos bordos craniais curvos; observa-se ainda a zona inguinal 
angulosa; o remanescente da linha ventral poderá encontrar-se sob a de CI26-08. 
 Da zona inguinal do animal atrás descrito, surge o arranque da cérvico-dorsal de um auroque picotado orientado para a 
direita e com a cabeça virada para trás (CI26-11); a cabeça do animal apresenta forma subtrapezoidal, com linha fronto-nasal e 
bordo ventral com ganacha ligeiramente convexa e queixo reto; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular reto; a 
cérvico-dorsal apresenta cernelha proeminente e dorso côncavo; o peito convexo e o bordo traqueal reto; a pata dianteira é 
definida por dois bordos curvos paralelos entre si; o ventre é convexo e a cilheira côncava; a pata traseira é definida por dois 
bordos curvos paralelos entre si; a nádega é algo reta. 
 Sensivelmente na mesma zona do painel encontra-se um outro auroque picotado, orientado para a direita (CI26-12); o 
auroque apresenta uma cabeça muito semelhante à de CI26-06, com linha fronto-nasal côncava e bordo ventral reto; a ponta do 
focinho encontra-se destruído, subsistindo a sua delimitação interna; no interior observa-se a boca e a narina; os cornos são curvos 
e dispostos em perfil biangular reto (confundindo-se com os de CI26-11); a nuca é convexa; a orelha linear; a cérvico-dorsal 
apresenta cernelha convexa e dorso reto; o peito convexo e o bordo traqueal reto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos 
paralelos entre si; o ventre é convexo e a cilheira côncava; da pata traseira observa-se o bordo cranial curvo; algumas incisões na 
zona do dorso parecem atestar a existência de um esboço prévio. 
 Abaixo da cabeça de CI26-07 observa-se a de um equídeo picotado orientado para a direita (CI26-13); apresenta cabeça 
demasiado robusta por comparação com o corpo de que dispõe; a linha fronto-nasal é reta, assim como o focinho; a ganacha é 
convexa e queixo côncavo; apenas uma orelha foi representada, sendo linear; a crineira é convexa; a cérvico-dorsal é reta e a 
garupa convexa; a cauda é linear e encurvada; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre 
si, prolongando-se o cranial pelo flanco do animal; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; a pata dianteira é 
definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 Abaixo da cabeça do animal anterior, observa-se uma outra de um auroque picotado orientado para a direita (CI26-14); 
esta cabeça é de forma troncocónica e alongada; apresenta linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; os cornos não se 
representaram; a orelha é linear; a cérvico-dorsal apresenta garrote proeminente, dorso côncavo (sob a linha ventral de CI26-12?) 
e a garupa reta; a cauda é linear e linear a inserção; a nádega é convexa (encontrando-se em parte sob o bordo cranial da pata 
traseira de CI26-12?); da pata traseira só se observa o bordo caudal reto. 
 Entre as duas cabeças descritas previamente encontra-se uma outra picotada e orientada para a direita (CI26-15); 
apresenta linha fronto-nasal côncava, ganacha convexa e queixo reto; um pouco atrás, alguns traços parecem configurar a 
terminação distal de uma haste, com o seu tronco e uma ponta da coroa; a ser assim, este quadrúpede deve ser identificado como 
veado. 
 Para além de alguns outros traços picotados, destaque-se a presença de percussões isoladas dispersas pelo painel e 
algumas incisões que configuram unidades gráficas não figurativas. É a seguinte a sua relação: a CI26-06, CI26-08, CI26-09 e 
CI26-10 associam-se uma da chave IIb, uma da IXbb, cinco da XIa, duas da XIb e uma da XIc. A CI26-06, CI26-08 e CI26-11 
associa-se uma da XId. A CI26-06, CI26-09 e CI26-11 associa-se uma da XIa. A CI26-07, CI26-11 e CI26-12 associam-se uma 
da VIII e quatro da XIa. A CI26-07 e CI26-12 associam-se duas da XIa. A CI26-12 associa-se uma da XIa. Abaixo de CI26-13 
encontram-se duas da XIa. 
 

Rocha 27 (Fig. 130): Aparece referida na bibliografia desde 1997, datando dessa época a publicação de uma foto sua 
identificada erradamente como rocha 30 (Baptista & Gomes, 1997, 263), erro que se repete em 1999 (Baptista, 199b, 78)5. 
localiza-se a cerca de 7,70 m para leste da rocha anterior; corresponde à rocha que bordeja o “abrigo das cabras” pela esquerda; a 
sua altitude aproximada é de 112 m; apresenta cor castanho-alaranjada e superfícies lisas; é composta por pelo menos dois painéis 
orientados grosso modo para sudeste, localizando-se um acima do outro. 
 O que se encontra mais acima foi parcialmente decalcado no campo, tendo sido completado em gabinete a partir de 
fotografia de Fernando Barbosa. Apresenta inclinação subvertical e nela reconhece-se pelo menos três unidades gráficas 
figurativas. Uma destas corresponde a um cavalo picotado orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo (CI27-01); 
nem crineira nem cérvico-dorsal se identificam; a primeira pode, no entanto, encontrar-se parcialmente definida pelo limite do 
painel e por uma fissura entre aquele e a fronte do animal, configurando-se assim uma crineira em escada; a cabeça apresenta linha 
fronto-nasal e focinho retos, ganacha convexa e queixo reto; o peito é tenuemente convexo e o bordo traqueal algo côncavo; a pata 
dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; a pata 
traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a nádega é convexa. 

																																																								
5 De facto, o decalque da rocha 30 da Canada do Inferno aparece na publicação de 1997 (cfr. infra) e não tem nada quer ver com a foto a que nos referimos. 
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Fig. 130: Rocha 27 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António 
Martinho Baptista e completado pelo autor a partir de fotografia de arquivo). 
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 O segundo animal corresponde a um possível camurça picotada, orientada para a direita (CI27-02); apresenta uma cabeça 
e corno sui generis; a primeira apresenta linha fronto-nasal e focinho retos, sendo o bordo ventral marcado por estrangulamento 
acentuado e anguloso entre a ganacha e o queixo, ambos retos; no decalque original o corno é reto e atirado para a frente; contudo, 
o confronto deste com a fotografia permite a identificação de um gancho como o das camurças, que aproveita parcialmente fissura 
da rocha; a orelha parece ser linear; a cérvico-dorsal apresenta dorso côncavo e garupa angulosa; a cauda é definida por dois curtos 
traços retos, paralelos entre si; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por bordo caudal reto e cranial curvo; a linha ventral 
é convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos retos; o bordo traqueal é também reto. 

O terceiro animal foi conseguido por abrasão, correspondendo a representação parcial de macho de cabra-montês (CI27-
03); a zona da cabeça foi observada a partir de fotografia. O animal parece corresponder a uma figura do tipo de CI30-05 ou Fr01-
84. 

As restantes unidades gráficas do painel são não figurativas. A CI27-01 associam-se duas unidades da chave VIIa, quatro 
da XIa, três da XIb, quatro da XIc e uma da XId. Acima do animal observa-se uma da chave IXba. Entre CI27-01 e CI27-02 
observa-se uma da chave IXa, uma da IXab, seis da IXb, uma da IXbb, onze da XIa, quatro da XIb e três da XIc. Entre CI27-01 e 
CI27-03 observa-se uma da chave IXbb, três da XIa (uma delas abradida), três da XIb e uma da XIc. A CI27-02 associam-se uma 
da chave VIIa, uma da IXba, uma da IXbb, dez da XIa, seis da XIb e cinco da XIc (duas delas parcialmente abradidas). Abaixo do 
animal observa-se quatro da XIa e uma da XIc. A CI27-03 associam-se uma da chave X, uma da XIa, quatro da XIb e seis da XIc. 
 O outro painel apresenta forma subtrapezoidal e algum volume que é aproveitado pela figura aqui existente (Baptista & 
Gomes, 1997, 252); apenas se observa um auroque picotado e abradido, orientado para a direita (CI27-04); este animal dispõe de 
duas cabeças; a de cima apresenta linha fronto-nasal côncava, focinho reto e bordo ventral convexo; no interior observa-se uma 
narina; a nuca é convexa e o corno em forma de S; desta cabeça sai um garrote proeminente que termina no do tronco comum; o 
bordo traqueal é reto e termina no corno da cabeça localizada abaixo; esta apresenta linha fronto-nasal reta, focinho convexo e 
bordo ventral com ganacha e queixo retos, separados por estrangulamento do traço; a nuca é angulosa e o corno curvo e deitado; o 
garrote é proeminente e o dorso reto; a garupa é angulosa; a pata traseira é definida por dois bordos paralelos entre si, sendo 
evidentes a coxa, canela e jarrete do animal; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos curvos paralelos 
entre si; o bordo traqueal é reto. 
 As restantes gravuras do painel correspondem a unidades gráficas não figurativas incisas. Acima do animal reconhece-se 
uma da chave XIa e uma da XIc e abaixo dele duas da VIIa. 
 

Rocha 28 (Fig. 131): É conhecida desde 1997, quando se publica descrição aturada e decalque do espaço parietal em 
causa (Baptista & Gomes, 1997, 246-248, 290-291). Bordeja o “abrigo das cabras” por norte, localizando-se a cerca de 114 m de 
altitude; corresponde a um par de painéis verticais, orientados a sudeste, sendo as suas superfícies regulares mas algo erodidas; a 
cor predominante é o castanho-acinzentado. 
 O painel da esquerda é de forma sub-retangular; nele encontram-se duas concentrações de covinhas picotadas, de 
perímetro subcircular (chave XIIc?); uma unidade gráfica não figurativa da chave XIa e uma da XIc, ambas incisas. 
 O painel da direita apresenta configuração subtrapezoidal, nele se identificando diversas figuras zoomórficas. Assim, no 
sector superior esquerdo observa-se um veado picotado orientado para a esquerda (CI28-01); apresenta cabeça subtriangular, com 
linha fronto-nasal reta e mandíbula algo côncava; a zona do focinho encontra-se aberta; a nuca é angulosa; apenas uma haste foi 
efetivamente gravada, nela se observando o estoque, o contraestoque, duas pontas intermédias e duas da coroa; a segunda haste 
parece corresponder a parte da linha cérvico-dorsal, à qual se juntaram três traços perpendiculares que poderão corresponder à 
representação das pontas; a orelha é linear e atirada para trás; a cérvico-dorsal é reta e a garupa algo angulosa; a cauda é foliforme; 
a nádega é convexa; as duas patas traseiras estão representadas em perfil uniangular, sendo a direita definida por dois bordos retos 
paralelos entre si e a esquerda definida por um bordo cranial reto e um caudal onde se intui o jarrete (representado mediante 
reaproveitamento de fratura da rocha); a linha ventral é reta, estrangulando-se na zona inguinal; a pata dianteira é definida por dois 
bordos retos, paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; algumas incisões em torno do perímetro do animal 
denunciam a pré-existência de um esboço. 
 Para a direita da figura anterior observa-se um prótomo de cavalo picotado, orientado para a direita (CI28-02); a crineira 
é convexa; a linha fronto-nasal é algo côncava, sendo a bordo ventral e o focinho retos; o peito é convexo e o bordo traqueal 
côncavo. 
 Um pouco abaixo, e com a cabeça na zona peitoral do animal antes descrito, encontra-se um macho de cabra-montês 
inciso, definido por contorno múltiplo, orientado para a direita (CI28-03); apresenta cabeça subtriangular, com linha fronto-nasal e 
bordo ventral retos; o focinho é apontado; os cornos são em forma de S, sendo representados em perfil biangular oblíquo; o tronco 
é retangular, com linhas cérvico-dorsal e ventral retas; o bordo traqueal é reto; a pata dianteira (a única gravada) é de configuração 
triangular. 
 Abaixo de CI28-02 encontra-se uma cerva incisa orientada para a direita (CI28-04); apresenta uma cabeça bastante 
naturalista; a linha fronto-nasal apresenta a fronte bombeada e o chanfro reto, sendo o focinho convexo; o bordo ventral da cabeça 
é reto; no interior observa-se a boca e a narina; a orelha é foliforme, encontrando-se representado o pavilhão auricular; o tronco é 
também sub-retangular, com linhas cérvico-dorsal e ventral ligeiramente convexas; o bordo traqueal é também reto; a cauda é 
linear e atirada para trás; a pata traseira é definida apenas pelos bordos, sendo aberta na extremidade distal, enquanto a dianteira 
apresenta forma triangular; são ambas preenchidas interiormente. O animal é definido por contorno simples e múltiplo.
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Fig. 131: Rocha 28 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e António Martinho Baptista.
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 Para a esquerda do animal anterior observa-se um veado inciso, de grandes dimensões, e orientado para a esquerda 
(CI28-05); apresenta uma cabeça de forma sub-retangular, sendo esta demasiado pequena por comparação com o corpo; a linha 
fronto-nasal é algo modelada, com a fronte ligeiramente modelada; o focinho e o bordo ventral são retos; as duas hastes estão 
representadas em perfil biangular oblíquo; a haste direita está reduzida ao tronco, enquanto na esquerda se observa o estoque, o 
contraestoque, duas pontas intermédias e duas da coroa; o tronco é excessivamente alongado; a cérvico-dorsal é algo côncava; a 
nádega e a linha ventral são convexas; a cauda está apenas esboçada, sendo de configuração foliforme; o bordo traqueal é 
ligeiramente côncavo; apenas uma pata traseira está esboçada, apresentando forma subtriangular, sendo bordo cranial gravado e o 
caudal o reaproveitamento de uma fratura; o animal encontra-se estriado na zona da cabeça e hastes, sendo o restante perímetro 
definido por contorno múltiplo. 
 Abaixo do anterior observa-se o que poderá ser a linha ventral convexa de um quadrúpede inciso, de grandes dimensões, 
orientado para a esquerda (CI28-06); do animal observa-se ainda o bordo cranial da pata traseira (reto), parte do dorso (reto), a 
garupa (convexa) e o bordo dorsal da cauda (convexo); a linha ventral e a pata são definidas por contorno múltiplo, sendo os 
restantes elementos anatómicos definidos por contorno simples. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas, maioritariamente conseguidas por incisão. A 
CI28-01 associam-se uma da chave VIIa, uma da IXba, quatro da XIa, uma da XIb e uma da XIc. À esquerda daquela figura 
zoomórfica identifica-se uma da XIa; à direita dela uma da IXa (picotada) e quatro da XIa; e por cima uma da XIa e uma da XIc. 
A CI28-02 associam-se uma da VIIa, doze da XIa (duas delas picotadas), quatro da XIb e duas da XIc. A CI28-02 e CI28-03 
associam-se uma da IXb, duas da XIa e duas da XIb. À esquerda de CI28-02 observa-se uma da XIb e por cima dela quatro da 
XIa, duas da XIb e uma da XIc. Entre CI28-02 e CI28-04 encontra-se uma da VIIa, duas da IXab, cinco da XIa, quatro da XIb, 
duas da XIc e duas da XId. A CI28-03 associam-se uma da IIa, uma da X, onze da XIa, cinco da XIb e três da XId. À direita 
daquele animal observa-se uma da XIa. A CI28-04 associam-se uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, quatro da XIa, oito da 
XIb, duas da XIc, uma da XId e uma da XIIc (picotada). À esquerda do animal observa-se uma da XIa e à sua direita uma da IXaa, 
uma da XIa e uma da XId. A CI28-05 associam-se uma da IXa, oito da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, três da IXba, quatro da 
IXbb, uma da IXc, uma da X, trinta e sete da XIa, quinze da XIb, sete da XIc, uma da XId e uma da XIIIa. A CI28-05 e CI28-06 
associam-se uma da IXaa, quinze da XIa, duas da XIc e uma da XId. À direita de CI28-05 observa-se uma da VIIa, uma da IXa, 
cinco da XIa e uma da XIb. Por cima de CI28-05 identifica-se uma da VIIa, duas da IXab, uma da IXbb, uma da X, doze da XIa, 
duas da XIb, uma da XIc e uma da XId. À esquerda de CI28-05 identifica-se uma da IXaa, uma da IXbb e cinco da XIa. 
Finalmente, a CI28-06 identificam-se uma da Ia, uma da IXab, duas da IXb, uma da X, dezasseis da XIa, nove da XIb, cinco da 
XIc e uma da XId. 
 

Rocha 30 (Fig. 132): Conhecida da comunidade arqueológica desde 1997, ano em que se publica descrição aturada e 
decalque do seu dispositivo gráfico (Baptista & Gomes, 1997, 248-249, 292). Localiza-se acima da entrada do “abrigo das 
cabras”, a cerca de 113 m de altitude. Corresponde a um painel vertical, orientado para sudeste; é de forma subtrapezoidal, 
dispondo-se de forma oblíqua relativamente a um plano horizontal; as superfícies são regulares e lisas, apresentando uma cor 
castanho-acinzentada. 
 Identifica-se quatro machos de cabra-montês. Três deles encontram-se dispostos em fila, orientados para a direita, no 
sector superior direito da rocha. O da esquerda (CI30-01) é exclusivamente picotado (embora se detete uma incisão na 
extremidade distal do corno direito); apresenta uma cabeça oblonga, com linha fronto-nasal reta, focinho e ganacha convexa e 
queixo côncavo; a pera corresponde a prolongamento do traço do queixo; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo 
ambos em forma de S; a orelha é linear; a cérvico-dorsal é reta e a garupa convexa; a cauda encontra-se apenas esboçada, sendo 
definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a nádega é convexa; a linha ventral é reta; a pata dianteira é definida por dois 
bordos retos paralelos entre si; o bordo traqueal é côncavo. 
 O animal imediatamente a seguir (CI30-02) é definido maioritariamente por picotagem, sendo a cabeça, parte do corno 
direito e parte do dorso incisos e definidos por contorno simples e múltiplo; a cabeça é de forma triangular, com linha fronto-nasal 
modelada, bordo ventral reto e focinho apontado; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular oblíquo; no interior da 
cabeça observa-se o olho; a cérvico-dorsal é convexa; a cauda é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a nádega é 
convexa; a pata traseira é definida por bordo caudal reto e cranial reto na canela e curvo na coxa; a linha ventral apresenta ventre 
convexo e cilheira côncava; a pata dianteira é atirada para a frente, sendo definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é 
convexo e o bordo traqueal reto. 
 O macho seguinte (CI30-03) é inciso, sendo definido por contorno simples e múltiplo; da cabeça só se observa o 
arranque da ganacha reta; os cornos são atirados para trás em perfil biangular oblíquo, sendo ambos curvos; a orelha é de forma 
triangular; a linha cérvico-dorsal é algo côncava; a cauda encontra-se levantada, sendo definida por dois bordos retos; a nádega é 
algo convexa; a pata traseira é de forma subtriangular (embora termine em aberto) e estriada; a linha ventral é convexa; as patas 
dianteiras encontram-se representadas em perfil biangular oblíquo, sendo ambas estriadas no interior; a direita é de forma 
triangular, enquanto a da esquerda apresenta coxa triangular e canela; o peito é convexo e bordo ventral reto. 
 No interior do macho anterior observa-se alguns traços incisos que poderão corresponder a um esboço de quadrúpede 
definido por incisão simples, orientado para a direita (CI30-04); dele observa-se a cérvico-dorsal com garrote proeminente e 
garupa convexa; a nádega é algo direita; um traço perto da base do painel pode corresponder a parte do ventre convexo e outro 
quase reto perto da extremidade cranial da cérvico-dorsal a um corno do animal. 



	 252 

 O macho de cabra-montês remanescente (CI30-05) localiza-se no sector inferior esquerdo do painel, junto à sua base, 
orientando para a esquerda e encontrando-se algo inclinado para baixo (seguindo a própria inclinação da rocha); é definido por 
picotagem e incisão (contorno simples e múltiplo), podendo alguns traços no interior da cabeça representar a pelagem do animal; a 
cabeça é de forma campanulada; a linha fronto-nasal apresenta fronte bombeada e chanfro côncavo; o focinho e o bordo ventral da 
cabeça são retos; os cornos são curvos e atirados para trás, sendo dispostos em perfil biangular oblíquo; o dorso e o bordo traqueal 
são retos. 

 
Fig. 132: Rocha 30 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. Assim, associam-se a CI30-01 uma da chave X, 
sete da XIa e seis da XIb. À esquerda daquele animal identifica-se duas da XIb (uma delas picotada) e por cima dele duas da XIa e 
uma da XIc. Entre CI30-01 e CI30-02 observa-se duas da IXa e três da XIa. A CI30-02 associam-se uma da VIIa, quatro da IXaa, 
uma da IXb, uma da IXba, uma da X, onze da XIa, sete da XIb, uma da XIc e uma da XIIc (picotada). Por cima daquele animal 
observa-se duas da X, quatro da XIa e quatro da XIb. A CI30-02 e CI30-04 associa-se uma da XIb. A CI30-03 associam-se oito 
da XIa, duas da XIb e duas da XIc. Por cima da figura observa-se uma da IIa, uma da IXb, uma da IXbb, cinco da XIa e quatro da 
XIb. A CI30-03 e CI30-04 associam-se uma da IIb (picotada) e três da XIa. A CI30-04 associa-se uma da XIa. Por baixo de 
CI30-05 observa-se uma da XIc e à sua esquerda uma da VIIa, quatro da XIa e duas da XIb. Refira-se, por fim, a existência de 
uma série de picotados dispersos, sobretudo sobre as figuras animais e no seu entorno. 
 

Rocha 31 (Fig. 133): Conhecida da comunidade arqueológica desde 1997, quando se publica descrição aturada e decalque 
do seu dispositivo gráfico (Baptista, 1997, 249, 293). Localiza-se imediatamente abaixo da rocha anterior, a cerca de 112 m de 
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altitude. Corresponde a um painel vertical, de cor castanho-acinzentada, orientado para sudeste; apresenta forma subtriangular e 
uma superfície regular mas algo entrecortada por fissuras e oclusões naturais. 

 
Fig. 133: Rocha 31 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 
 Identifica-se aí dois animais. Um destes localiza-se junto ao bordo direito da rocha, correspondendo a fêmea de cabra-
montês com duas cabeças, gravada por abrasão e orientada para a direita (CI31-01); a cabeça de cima é de forma triangular com 
linha fronto-nasal e bordo ventral retos, encontrando-se o focinho em aberto; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular 
reto; a orelha é linear; a cérvico-dorsal é reta e a garupa convexa; a cauda é curta e definida por apenas um traço que se prolonga a 
partir da garupa; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por um bordo caudal reto e por um cranial curvo; a linha ventral 
apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si; o peito é convexo e o 
bordo traqueal reto; a segunda cabeça está apenas esboçada, apresentando forma subtriangular com bordo ventral algo convexo e 
nuca angulosa; o bordo cervical é convexo e o ventral reto. 
 O outro animal está cerca do limite esquerdo do painel, sendo por ele interrompido; corresponde à figuração anterior de 
uma cerva definida por picotagem (linha ventral, pata e parte do bordo traqueal) e incisão/ abrasão, orientada para a direita (CI31-
02); a cabeça é troncocónica, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; as orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular 
reto; a cérvico-dorsal é reta; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira côncava; a pata dianteira é definida por dois bordos 
retos, paralelos entre si; o bordo traqueal é reto. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas incisas. Por cima de CI31-01 identificam-se duas 
da chave IXaa, uma da IXba, quatro da XIa, três da XIb e uma da XIc. Entre CI31-01 e CI31-02 identifica-se uma da IXab, quatro 
da XIa e uma da XIb. A CI31-02 associam-se uma da XIa e uma da XIc. Por cima daquela figura observa-se uma da IXab, uma da 
X, três da XIa e uma da XIb. À direita dela observa-se duas da XIa e por baixo uma da IXab e duas da XIb. Finalmente, na zona 
superior do painel identifica-se uma da VIIa, sete da IXaa, três da IXab, duas da IXbb, dez da XIa, nove da XIb, cinco da XIc e 
uma da XIIIb. Refira-se, por fim, a existência de vários picotados dispersos pelo painel. 
 

Rocha 32 (Fig. 134): Conhecida desde 1997, quando se publica descrição e decalque do painel (Baptista & Gomes, 1997, 
250, 294). Localiza-se a 2,7 m para norte da anterior, a uma cota aproximada de 113m. Corresponde a um painel vertical orientado 
para sudeste, de contorno muito irregular; a sua superfície é de cor castanho-acinzentada, bastante regular, mas algo fissurada. 
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 A figura que mais se destaca corresponde a um auroque picotado (variante B), orientado para a esquerda (CI32-01); a 
cabeça é de forma muito irregular e delimitada internamente; a linha fronto nasal é em forma de S; a ganacha é côncava, assim coo 
o queixo; a zona do focinho encontra-se em aberto e a nuca é sub-retangular; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular 
reto; a cérvico-dorsal apresenta cernelha proeminente, dorso côncavo e garupa angulosa; a cauda é linear; a pata traseira está 
definida apenas pelo bordo cranial reto; retilínea é também a linha ventral; as duas patas dianteiras são lineares, dispondo-se em 
perfil biangular oblíquo; o bordo traqueal é convexo. 

 
Fig. 134: Rocha 32 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 
 Acima observa-se um quadrúpede conseguido mediante uma picotagem descontínua, orientado para a direita (CI32-02); 
a cabeça apresenta configuração oval, com linha fronto-nasal, focinho e bordo ventral convexos; a cérvico-dorsal e nádega são 
convexos; as patas (apenas uma por par) são definidas por dois bordos retos paralelos entre si. 

Para além de um grande número de picotados dispersos, observa-se no painel diversas unidades gráficas não figurativas, 
maioritariamente conseguidas por incisão. A CI32-01 associam-se uma da chave IXaa, catorze da XIa, catorze da XIb, quatro da 
XIc e três da XId. À sua esquerda identifica-se uma da VIIa, seis da XIa, duas da XIb, três da XIc e três da XId. Para cima dela 
observa-se quatro da XIa, uma da XIb e duas da XId. Entre CI32-01 e CI32-02 observa-se uma da IXa, uma da IXab, duas da XIa 
e quatro da XIb. A CI32-02 associam-se três da IXa, cinco da XIa, cinco da XIb e uma da XId. Para a direita da figura observa-se 
uma da XIb e acima dela uma da IIa, duas da XIa e duas da XIb. Junto do canto superior esquerdo identifica-se uma concentração 
composta por uma da XIa, quatro da XIb e duas da XId. Finalmente, pelo sector direito da rocha distribuem-se quinze da XIa (uma 
delas, picotada), dez da XIb, uma da XIc e seis da XId. 
 

Rocha 33 (Fig. 135): É conhecida desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 250-251, 295). Localiza-se a cerca de 2,7 m para 
nordeste da anterior. Corresponde a um painel subvertical orientado para sudeste, de cor castanho-acinzentada; apresenta forma 
subtrapezoidal e uma superfície regular mas algo cortada por fissuras e outros acidentes naturais. 
 A figura que mais se destaca corresponde a um veado definido e preenchido por picotagem (variante B), orientado para a 
direita (CI33-01); a cabeça é de forma oblonga, com linha fronto-nasal sub-retilínea; focinho e bordo ventral são convexos; as 
hastes dispõem-se em perfil biangular reto, observando-se na direita o estoque, o contraestoque e as três pontas da coroa; e na 
esquerda o estoque, o contraestoque, a ponta intermédia e duas pontas da coroa; a cérvico-dorsal é reta e a garupa convexa; a 
nádega é quase direita; as patas traseiras são de forma triangular, dispondo-se em perfil biangular reto; a linha ventral é 
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praticamente reta; as patas dianteiras estão apenas esboçadas, parecendo apresentar a mesma forma e representadas segundo a 
mesma perspetiva que as posteriores; o peito é convexo e o bordo traqueal curto e reto. 

 
Fig. 135: Rocha 33 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
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 Um pouco abaixo das posteriores da figura anteriormente descrita observa-se um prótomo de equídeo inciso orientado 
para a direita (CI33-02); a cabeça está estriada, sendo de forma subtriangular; a linha fronto-nasal é reta e o bordo ventral 
convexo; o focinho é apontado; o bordo cervical é algo côncavo e ventral convexo. 
 A terceira e última unidade figurativa desta rocha localiza-se um pouco para a esquerda e para baixo da figura 
anteriormente descrita; corresponde a uma cerva incisa, orientada para a direita e inclinada quase na vertical (CI33-03); a cabeça é 
de forma oblonga; a linha fronto-nasal é reta, o focinho convexo e a bordo ventral côncavo; as orelhas são de forma oval e 
estriadas no interior; são representadas em perfil biangular reto; a cérvico-dorsal é convexa; da figura observa-se ainda a pata 
traseira, definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a zona inguinal é côncava. 
 Para além de uma série de picotados dispersos, identifica-se várias unidades gráficas não figurativas, maioritariamente 
incisas. Assim, por cima de CI33-01 identificaram-se duas da chave XIIc picotadas. Para a esquerda daquele motivo descobre-se 
uma da IXab, seis da XIa, catorze da XIb, duas da XId e uma da XIIc (picotada). Entre CI33-01 e CI33-02 observa-se quatro da 
XIa, duas da XIb, duas da XId e duas da XIIc (picotada). A CI33-02 associam-se uma da IXa, duas da XIa, cinco da XIb e uma da 
XId. Abaixo daquele motivo identificaram-se uma da IIa, duas da IIb (picotadas), uma da VIIa, três da IXaa, três da IXab, duas da 
IXb, uma da IXba, uma da IXbb, vinte e uma da XIa, oito da XIb, duas da XIc e duas da XId. A CI33-03 associam-se uma da IXa, 
uma da IXab, uma da IXba, dezassete da XIa, cinco da XIb e duas da XId. Para a direita daquele animal observa-se duas da Ib, 
duas da IIa, três da VIIa, uma da VIII, uma da IXa, três da IXaa, quatro da IXba, duas da IXbb, duas da X, trinta e quatro da XIa, 
vinte e quatro da XIb, duas da XIc e duas da XId. À esquerda dela revela-se duas da IIb (picotadas), uma da X, doze da XIa, seis 
da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. Finalmente, no sector superior da rocha observa-se três da IXa, duas da IXab, duas da IXb, 
uma da IXba, duas da IXc, quinze da XIa (três delas picotadas), quinze da XIb, duas da XId e duas da XIIc (picotadas). 
 

Rocha 34 (Fig. 136): O seu decalque e respetiva descrição foram dados à estampa em 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 
251, 296). localiza-se por trás da anterior, a uma cota sensivelmente mais alta; corresponde a um painel vertical, de forma 
subtriangular, orientado para sudeste e de cor castanho-acinzentada; a superfície é regular e lisa. 

 
Fig. 136: Rocha 34 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
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 Apenas se identifica uma figura. Trata-se da zona anterior de um cavalo gravado por picotagem (variante B), orientado 
para a direita e disposto praticamente na vertical (CI34-01); apresenta cabeça sub-retangular, com linha fronto-nasal, focinho e 
bordo ventral retos; a boca encontra-se aberta; o olho parece estar representado; as duas orelhas são lineares e atiradas para a 
frente, dispondo-se aparentemente em perfil uniangular; a nuca é convexa e curta; a linha cérvico-dorsal é convexa e a ventral reta; 
a pata dianteira é configurada por dois bordos retos, paralelos entre si; o bordo traqueal é reto. 
 Sobre o animal e à sua volta (especialmente abaixo dele) observa-se várias picotagens, parecendo algumas delas 
configurarem unidades gráficas não figurativas da chave XIIc. 
 

Rocha 35 (Fig. 137): O seu decalque e respetiva descrição foram publicados em 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 251-252, 
296). Localiza-se à esquerda do “abrigo das cabras”, junto ao solo, a uma cota de cerca de 11m de altitude; corresponde a um 
painel vertical, orientado a nordeste; é de forma subtrapezoidal; apresenta uma superfície bastante regular, muito polida por ação 
das águas e altamente afectada por fraturas e outros fenómenos geológicos. 

 
Fig. 137: Rocha 35 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
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 Apenas se identificam duas figurações. Uma delas localiza-se junto da extremidade direita do painel, correspondendo a 
um auroque inciso com duas cabeças, definido por contorno múltiplo e orientado para a direita (CI35-01); a cabeça superior 
apresenta forma subtrapezoidal com linha fronto nasal e bordo ventral retos e focinho algo convexo; no interior da cabeça observa-
se um traço que pode corresponder à boca do animal; os cornos encontram-se representados em perfil biangular oblíquo, sendo o 
direito em forma de S e o esquerdo curvo; a cérvico-dorsal é interrompida um pouco após o bordo cervical do animal; a nádega é 
convexa; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a 
pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o bordo traqueal é convexo; a segunda cabeça é muito 
semelhante à anterior, faltando-lhe os cornos e encontrando-se a zona do focinho em aberto; a nuca é angulosa; a linha cérvico-
dorsal apresenta cernelha pronunciada e o bordo traqueal é convexo. 
 O outro animal gravado nesta rocha localiza-se mais para a esquerda, correspondendo a um prótomo de quadrúpede 
(provavelmente cavalo) inciso, definido por contorno simples e orientado para a esquerda (CI35-02); a cabeça é de forma 
subtrapezoidal, com linha fronto-nasal algo côncava, bordo ventral convexo e focinho reto; o pescoço destaca-se pela sua 
curvatura, sugerindo a Baptista & Gomes (1997, 251) que tal se deverá ao caráter retrospiciente do animal. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas ou a restos de outros animais apagados pela 
erosão fluvial (Baptista & Gomes, 1997, 251); a CI35-01 apenas se associa uma unidade gráfica da chave XIa. Entre CI35-01 e 
CI35-02 observa-se uma da IXb, uma da IXbb, dez da XIa (uma delas picotada), oito da XIb, uma da XIc e uma da XId. A CI35-
02 associam-se seis da XIa, quatro da XIb e duas da XId. Para a sua esquerda identifica-se quatro da XIa e uma da XIc; abaixo 
dela revela-se duas da XIa e uma da XIIc (picotada). As restantes gravuras localizam-se na zona superior do painel, tendo-se 
descriminado as seguintes: uma da IXba e onze da XIa; são todas picotadas, com exceção de uma da XIa. 
 

Rocha 36 (Fig. 138): É conhecida desde 1997, quando se publicou decalque e descrição do painel (Baptista & Gomes, 
1997, 252-253, 297). Localiza-se a cerca de 6 m para és-nordeste da rocha 33. Corresponde a um painel vertical orientado para 
sudeste; apresenta forma sub-retangular; a superfície é muito fraturada e de cor castanho-acinzentada; os autores que primeiro 
descreveram a rocha consideraram a existência de dois sectores separados por uma fratura. Seguiremos o mesmo critério, 
começando pelo esquerdo. 
 No canto superior esquerdo encontramos um possível capríneo, picotado (variante B), orientado para cima e com as patas 
viradas para a esquerda (CI36-01); apresenta cabeça subtrapezoidal, com linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; retos 
são também os cornos, dispostos em perfil biangular reto; o peito é convexo e o boro traqueal reto; a linha cérvico-dorsal é algo 
côncava e a ventral convexa; as duas patas da frente são lineares, dispondo-se em perfil biangular reto; a pata traseira é também 
linear; a nádega é ligeiramente convexa; a meio do corpo reconhece-se uma linha paralela à linha ventral do animal. 
 Um pouco para a direita observa-se um pequeno prótomo de um equídeo estriado, orientado para a direita (CI36-02); 
apresenta pescoço longo de morfologia subtriangular e cabeça foliforme, com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos, sendo o 
focinho reto. 
 Abaixo de CI36-01 encontra-se outros dois quadrúpedes associados por sobreposição. O de cima corresponde a outro 
possível capríneo, definido pela variante B da picotagem e orientado para a direita (CI36-03); apresenta cabeça oblonga, com 
linha fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho convexo; os cornos são retos e dispostos em perfil biangular oblíquo; o tronco é 
de tendência sub-retangular e alongado; a cérvico-dorsal apresenta garrote saliente, dorso côncavo e garupa convexa; a nádega é 
direita, assim como a linha ventral; as patas são lineares e representadas em perfil biangular reto; o bordo traqueal é algo convexo. 
 O outro animal corresponde a um quadrúpede picotado orientado para a direita (CI36-04); a cabeça é pequeníssima, 
quase linear, com dois cornos curtos e também lineares, representados em perfil biangular oblíquo; o tronco é “alongadíssimo”, 
com cérvico-dorsal côncava e linha ventral reta; apenas uma pata traseira – atirada para trás – foi representada; à frente encontram-
se as duas – também atiradas para a frente – de forma linear e representadas em perfil biangular reto. 
 Na zona inferior do painel observa-se um macho de cabra-montês picotado (variante B), orientado para a direita (CI36-
05); a cabeça é oblonga, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, e focinho convexo; o pescoço é adelgaçado; os cornos são 
curvos e dispostos em perfil biangular oblíquo; o tronco é de forma subtriangular; a cérvico-dorsal apresenta garrote saliente, 
dorso reto e garupa angulosa; a nádega é reta; as patas traseiras são curtas e lineares, dispondo-se em perfil biangular reto; a linha 
ventral é convexa; a pata dianteira é linear e tendencialmente reta, observando-se uma inflexão na zona do joelho; toda a zona da 
cabeça e pescoço está preenchida interiormente. 
 Em frente do animal observa-se os quartos traseiros incisos de um quadrúpede definido por contorno simples, orientado 
para a direita (CI36-06); apresenta bordo cervical reto, dorso côncavo, garupa e nádega convexas; a pata traseira é definida apenas 
pelo bordo caudal convexo; a cauda é linear; a figura pode corresponder a um equídeo. 
 As restantes gravuras do sector correspondem a unidades gráficas não figurativas. A CI36-01 associam-se cinco da chave 
XIa, uma da XIb e uma da XIc. À esquerda daquele motivo observa-se duas da XIa, duas da XIb e duas da XId. Entre CI36-01 e 
CI36-02 encontra-se seis da XIa, cinco da XIb e oito da XId. Entre CI36-01 e CI36-03 observa-se catorze da XIa, três da XIb e 
uma da XIc. A CI36-02 associam-se uma da XIa e uma da XIb. Abaixo de CI36-02 encontra-se uma da XIb e uma da XIIIb. À 
direita de CI36-02 encontra-se uma da VIIa, nove da XIa, duas da XIb e três da XId. Entre CI36-02 e CI36-03 identifica-se uma 
da IXb, oito da XIa e uma da XIb. A CI36-03 associam-se duas da XIa e quatro da XIb. A CI36-03 e CI36-04 associa-se uma da 
XIa. A CI36-04 associam-se quatro da XIa e três da XIb. Abaixo de CI36-04 encontra-se uma da IIb (delas picotada), dez da XIa, 
uma da XIc e uma da XId. A CI36-05 associam-se duas da XIa e cinco da XIb. Por cima da figura observa-se uma da IIa 
(picotada), duas da XIa (uma delas picotada), uma da XIb e uma da XId. À sua esquerda descobre-se uma da XIb e três da XId, e 
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por baixo dela quatro da XIa. A CI36-06 associa-se uma da XIb. Finalmente, junto da extremidade direita do sector, 
sensivelmente a meio do painel, observa-se sete da XIa, uma da XIb e duas da XId. Refira-se também a existência de uma grande 
densidade de picotagens que parecem, por vezes, formar manchas e linhas pouco definidas. 

 
Fig. 138: Rocha 36 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 
 No sector da direita destaca-se a presença de dois machos de cabra-montês picotados (variante B), orientados para a 
direita. O que se situa à esquerda (CI36-07) sobrepõe a sua cabeça sobre os quartos traseiros do segundo; a cabeça é de forma sub-
retangular, com linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular oblíquo; o 
pescoço é comprido e adelgaçado; o tronco é de morfologia retangular, com linhas cérvico-dorsal, ventral e peitoral retas; reta é 
também a nádega e a pata traseira; as duas dianteiras são lineares e dispostas em perfil biangular oblíquo; toda a zona do pescoço e 
cabeça está preenchida interiormente. 
 O segundo animal (CI36-08) é muito semelhante; a cabeça é sub-retangular com linha fronto-nasal, bordo ventral e 
focinho retos; as diferenças prendem-se apenas com um pescoço mais possante e a existência de duas patas traseiras dispostas em 
perfil biangular reto. 
 Em frente deste animal observa-se um conjunto de picotados que parecem esboçar um capríneo preenchido interiormente 
e orientado para a direita (CI36-09); a cabeça é de forma subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; o focinho é 
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apontado; o corno é curvo; o pescoço é adelgaçado e também curvo; a cérvico-dorsal é algo convexa e a ventral reta; apenas os 
quartos traseiros estão esboçados, não se definindo, no entanto, as patas com a precisão desejável. 
 As duas figuras animais remanescentes correspondem a dois peixes picotados (variante B) existentes abaixo de CI36-07. 
O que se situa mais acima (CI36-10) encontra-se inclinado para baixo e orientado para a esquerda; apresenta dorso e ventre 
convexos; a cabeça é apontada e a cauda de forma triangular. 
 Mais abaixo localiza-se o segundo peixe (CI36-11); encontra-se inclinado para cima e orientado para a direita; o dorso é 
convexo e o ventre quase reto; a cabeça apresenta uma terminação afilada; apresenta pelo menos uma barbatana peitoral, duas 
dorsais situadas muito atrás e uma caudal; parece identificar-se com um lúcio. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. A CI36-07 associam-se cinco da chave XIa e 
duas da XIb. Por cima daquele zoomorfo identifica-se uma da IXbb, uma da X, nove da XIa, quatro da XIb e cinco da XId. A 
CI36-08 associam-se uma da IIa (picotada), duas da XIa, uma da XIc e uma da XId. Por cima de CI36-08 identifica-se dez da 
XIa, nove da XIb, duas da XIc e quatro da XId. Por baixo deste zoomorfo observa-se uma da XIa e uma da XIb. Abaixo de CI36-
09 identifica-se ainda cinco da XIa (sendo uma delas picotada), sete da XIb e duas da XId. Como no sector anteriormente descrito, 
também aqui a densidade de picotagens dispersas pelo painel é elevada, parecendo por vezes dar origem a formas pouco definidas. 
 

Rocha 37 (Fig. 139): Localiza-se a cerca de 1,75 m para nor-noroeste da rocha 28, a uma cota de 118 m. Corresponde a 
um painel vertical orientado para sudeste; apresenta morfologia sub-retangular e cor castanho-acinzentada; a superfície é regular e 
algo cortada por fraturas. Todas as unidades gráficas aqui identificadas são incisas. 

 
Fig. 139: Rocha 37 da Canada do Inferno (decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de João Félix e Cristina 
Gaspar). 
 
 Apenas se reconhece um possível esboço de quadrúpede que se localiza na zona superior da rocha. É definido por 
contorno simples e orientado para a direita, podendo corresponder a uma fêmea de cabra-montês (CI37-01); da cabeça observa-se 
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a linha fronto-nasal com fronte côncava e chanfro convexo; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular oblíquo; a 
cérvico-dorsal apresenta garrote saliente, dorso côncavo e garupa angulosa; a nádega é direita; a pata traseira é linear e a coxa 
triangular; o ventre está apenas esboçado. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas; associadas diretamente a CI37-01 encontramos 
duas da IXaa, cinco da XIa e uma da XIb. Para a sua direita observa-se sete da XIa, duas da XIb e uma da XId. Para cima dela 
distingue-se-duas da IXaa, uma da IXab, duas da IXba, uma da X, treze da XIa, seis da XIb e uma da XId. À sua esquerda 
descortina-se uma da VIIa, uma da IXa, cinco da IXaa, duas da IXab, uma da IXba, duas da IXbb, três da X, vinte e sete da XIa, 
nove da XIb e uma da XId. Finalmente, por baixo de CI37-01 identifica-se ainda uma da IXaa, quatro da XIa e uma da XIb. 
 

Rocha 40 (Fig. 140): Foi dada a conhecer em 2008, quando se publicou o seu decalque (Baptista, Santos & Correia, 
2008b, 130). Localiza-se na margem esquerda da ribeira da Canada do Inferno, a cerca de 115 m da confluência daquela linha de 
água com o Côa; localiza-se a cerca de 142 m de altitude; corresponde a um painel vertical orientado para sudeste; apresenta 
forma sub-retangular e cor castanho-avermelhada; a superfície é regular e algo porosa. 

 
Fig. 140: Rocha 40 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João 
Félix). 
 
 Apenas se identifica uma figura. Trata-se de um auroque picotado orientado para a direita (CI40-01); apresenta uma 
cabeça troncocónica, com linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; no interior parece esboçar-se a delimitação interna do 
focinho e a boca; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o direito em forma de S e o esquerdo curvo; a cérvico-
dorsal apresenta cernelha proeminente, dorso côncavo e garupa angulosa; o troço da cauda é linear, sendo foliforme a sua raiz; a 
nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos curvos paralelos entre si; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é 
definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o peito é algo convexo e o bordo traqueal reto. 
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Rocha 41 (Fig. 141): Foi dada a conhecer em 2008, quando se publicou o seu decalque (Santos, 2008, 10). Localiza-se na 
margem esquerda da ribeira da Canada do Inferno, a cerca de 83 m da rocha anteriormente descrita e a uma altitude de 150 m. 
Integra uma bancada de xisto que se desenvolve no sentido sudeste-noroeste; localiza-se numa reentrância dessa bancada, 
orientando-se para sudeste; a cerca de 1,5 m para baixo localiza-se uma grande fenda na bancada que permite a identificação do 
painel ao longe. Fenda ainda maior localiza-se na margem oposta na zona onde a ribeira deixa de correr apertada; corresponde a 
um painel subtrapezoidal, de cor castanho-alaranjada; a superfície é regular e lisa. Pese embora a existência de alguns picotados 
dispersos, todas as unidades gráficas identificadas foram conseguidas por incisão. 
 A figura que mais se destaca corresponde a um cavalo, definido por contorno múltiplo, orientado para a direita (CI41-
01); a cabeça apresenta uma linha fronto-nasal com fronte convexa e chanfro reto; o bordo ventral apresenta ganacha e queixo 
convexos, sendo aqueles separados por uma farta barba; no interior reconhece-se a narina – de forma arredondada –, a boca e o 
olho (com o respectivo lacrimal); a orelha, de forma foliforme é atirada para a frente; a crineira nasce à frente desta e prolonga-se, 
atravessando-a, até à linha dorsal; esta é suave, arredondando por alturas da garupa; entre o final desta e a nádega arranca a cauda, 
atirada para trás e encurvada, terminada em vassoura; apenas uma pata traseira foi gravada, nela se reconhecendo o casco e o 
jarrete; a linha ventral é convexa; as duas patas dianteiras estão representadas em perfil biangular oblíquo, nelas se reconhecendo 
os cascos e o antebraço de uma delas; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo. 

À esquerda do equídeo anterior reconhece-se outros dois, de menores dimensões, definidos por contorno múltiplo. Um 
destes orienta-se para a direita (CI41-02); a cabeça é também extremamente modelada, com uma barba ao longo da ganacha, boca 
e narina arredondada; o olho apresenta também lacrimal; um segundo olho é observável numa posição mais acima, podendo 
corresponder a uma primeira tentativa do gravador antes de se aperceber que o estava a fazer demasiado afastado do local 
indicado; a orelha extremamente realista (inclui inclusivamente o pavilhão auricular) está algo projetada para a frente; a crineira 
passa em segundo plano relativamente à orelha, atravessando-a; as quatro patas estão representadas em perfil uniangular, nelas se 
reconhecendo os cascos, machinhos, jarrete na posterior direita, joelhos e antebraços nas anteriores; o peito é convexo e o bordo 
traqueal reto; o estriado foi utilizado na zona do ventre, peito, coxas e nádega, de forma a indicar as diferenças cromáticas da 
pelagem destes animais, assim como para reforçar volumes. 

O outro cavalo localiza-se imediatamente abaixo e orienta-se para a esquerda (CI41-03); trata-se de um animal 
formalmente muito parecido com o anterior; as diferenças prendem-se com a existência de pupila no olho e de intugmenta 
verticais na crina, e com a ausência de gravado estriado e de barba na ganacha; as diferenças cromáticas e de volume estão, no 
entanto, definidas por contorno múltiplo na zona do ventre e das patas. 
 Para a esquerda e para baixo do último cavalo descrito localiza-se o prótomo de um outro orientado para a esquerda 
(CI41-4); trata-se de um excelente exemplo de integração de acidentes naturais da rocha nas composições artísticas. Da figura 
apenas estão gravadas a linha fronto-nasal, a orelha (foliforme) e a crineira (convexa e delimitada interiormente); esta termina num 
ressalto natural da rocha que acaba por funcionar como linha dorsal neste ponto e como ganacha na zona da cabeça; do animal 
observa-se ainda sectores do bordo traqueal. 
 Para cima de CI41-02 encontra-se uma representação de macho de cabra-montês, definido por contorno simples e 
múltiplo, orientado para a esquerda (CI41-05); a cabeça apresenta linha fronto-nasal algo côncava, focinho e bordo ventral 
convexos; tem apenas gravado um corno que apresenta a tradicional curvatura em S; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; a 
linha ventral  é reta, nela se evidenciando a bainha sub triangular; a pata dianteira é definida por dois traços retos interrompidos 
pela fissura da rocha, prolongando-se o bordo caudal pelo flanco do animal; da pata traseira gravou-se o bordo cranial da coxa, 
que se prolonga pelo flanco e é de forma convexa; da cérvico-dorsal observa-se o dorso reto e o arranque do bordo cervical. 

No interior da cabeça do animal anteriormente descrito parece descobrir-se a de um equídeo estriado, orientado para a 
direita (CI41-06); a cabeça é algo modelada, com linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral com ganacha e 
queixo convexos, sendo ambos separados por um estrangulamento do traço; no topo da cabeça do animal observa-se três traços 
que poderão corresponder às orelhas, representadas em perfil biangular reto (?). 
 Para cima e para a esquerda da figura anterior observa-se dois prótomos de cavalo orientados para a direita. Um destes 
(CI41-07) possui uma cabeça extremamente naturalista: linha fronto-nasal e bordo ventral extremamente modelados; boca 
encurvada; contorno da narina em S; olho amendoado com representação de lacrimal. A crineira está em escada e com as orelhas 
dá origem a um interessante jogo de perspetiva uniangular; estas últimas são naturalistas, encontrando-se uma em primeiro plano 
relativamente à crineira e outra no último plano; o limite do painel parece ter sido utilizado como bordo dorsal da crineira. 

O outro prótomo (CI41-08) é constituído por parte da linha fronto-nasal algo modelada, bordo ventral convexo e duas 
orelhas naturalistas representadas em perfil uniangular. 

Abaixo da dianteira de CI41-01 encontra-se a representação estriada de um cervídeo orientado para a direita (CI41-09); 
possui cabeça subtriangular, tronco retangular e patas retas, dispostas em perfil biangular reto; apenas uma haste sem pontas para 
além das da coroa (e mesmo assim, muito esquematizadas) foi gravada. 

Imediatamente abaixo reconhece-se outro quadrúpede estriado e acéfalo orientado para a direita (CI41-10); possui tronco 
sub-retangular, patas retas (apenas uma por par), cauda definida por um conjunto de traços dispostos na horizontal e pescoço 
alongado. 

Abaixo da traseira de CI41-01 observa-se representação muito esquematizada de um auroque estriado orientado para a 
direita e também acéfalo (CI41-11); o corno é encurvado e atirado para a frente; o corpo é de forma subtrapezoidal e as patas 
retas, encontrando-se as traseiras representadas em perfil biangular oblíquo.
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Fig. 141: Rocha 41 da Canada do Inferno (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do autor), observando-se à direita os cavalos 2 e 3 
de forma mais detalhada.
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Imediatamente abaixo observa-se um outro quadrúpede orientado para a direita e definido por contorno simples e 
múltiplo (CI41-12); linha ventral e bordo traqueal são retos, dispondo-se este último diagonalmente relativamente ao primeiro; a 
zona da nádega é também reta; as patas são em V; não possui nem cérvico-dorsal nem cabeça. 

As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. A CI41-01 associam-se uma da chave IIb, uma 
da IIIc, duas da VIIa, duas da IXa, quatro da IXaa, duas da IXab, quatro da IXb, duas da IXba, três da IXbb, uma da IXc, uma da 
X, vinte e três da XIa, doze da XIb, seis da XIc, uma da XId e duas da XIIIb. A CI41-01 e CI41-02 associa-se uma da IXaa. A 
CI41-01 e CI41-03 associa-se uma da IXab. Entre CI41-01 e CI41-09 observa-se uma da VIIa, uma da IXb, três da XIa, uma da 
XIb e uma da XId. A CI41-02 associam-se cinco da XIa e uma da XIb. Entre CI41-02 e CI41-03 observa-se uma da XIa. Entre 
CI41-02 e CI41-05 identifica-se uma da IXaa, cinco da XIa, duas da XIb e uma da XId. A CI41-03 associam-se duas da IXab, 
uma da IXbb, cinco da XIa e uma da XIb. Entre CI41-03, CI41-04 e CI41-11 observa-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da 
IXab, uma da X, dez da XIa, cinco da XIb, sete da XIc e uma da XId. A CI41-04 associa-se uma da XIa. A CI41-05 associam-se 
uma da IXaa, uma da IXc, cinco da XIa, duas da XIb e uma da XIc. Por cima de CI41-05 observa-se quatro da XIa. Entre CI41-
05, CI41-07 e CI41-08 observa-se uma da IXb, nove da XIa e três da XIb. À direita de CI41-08 observa-se três da XIa. A CI41-
09 associam-se uma da Ib, uma da IIa, uma da IIIc, uma da VIIa, três da IXa, três da IXaa, duas da IXab, uma da IXb, uma da 
IXba, uma da IXbb, oito da XIa, três da XIb, quatro da XIc, quatro da XId e uma da XIIIb. À esquerda de CI41-09 identifica-se 
uma da IXab, quatro da XIa e uma da XIb. A CI41-10 associam-se uma da XIa, uma da XIb e uma da XId. A CI41-11 associam-
se três da IXa, duas da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, uma da IXbb, duas da X, dez da XIa, sete da XIb, três da XIc e uma da 
XId. A CI41-12 associam-se quatro da XIa. No sector superior direito do painel observa-se ainda uma da IIa, três da XIa e uma da 
XIb. No painel observa-se ainda alguns picotados dispersos, particularmente sobre CI41-01, CI41-02, CI41-03 e CI41-04. Refira-
se por fim a existência de alguns cortes modernos entre CI41-01 e CI41-02. 
 
1.9. Rego da Vide 

Rocha 1 (Fig. 142): É conhecida desde 1995 (Rebanda, 1995a, 7; 1995b, 12). O seu decalque e respetiva descrição são 
dados a conhecer dois anos mais tarde (Baptista & Gomes, 1997, 255-256, 298). Localiza-se uns metros para montante da 
confluência do curso de água denominado rego da Vide, a cerca de 120 m de altitude; corresponde a um conjunto de três painéis 
verticais orientados para és-sudeste; apresentam uma cor castanho-alaranjada; as suas superfícies são regulares e algo rugosas. 
Todas as figurações foram conseguidas por picotagem. 
 O painel superior é de forma subtriangular, nele se identificando o que poderá corresponder a uma cabeça de quadrúpede 
orientada para a direita (RV01-01); apresenta linha fronto-nasal reta, focinho apontado e ganacha convexa; é notória a semelhança 
com RV01-04 que descreveremos adiante; tanto um como outro poderão corresponder a equídeos. 
 As restantes três figuras desta rocha concentram-se no painel inferior, cuja morfologia é algo irregular. Destaca-se aí um 
imponente macho de cabra-montês orientado para a esquerda (RV01-02); apresenta uma cabeça subtriangular; a linha fronto-nasal 
é convexa, apresentando o bordo ventral ganacha convexa e queixo reto; o focinho, se bem que aberto, é de tendência reta; no 
interior identifica-se o olho e a narina; a pera é linear e atirada para a frente; o corno é definido perimetralmente, sendo de forma 
curva; a orelha é linear; a cérvico-dorsal apresenta ténue garrote, dorso reto e garupa convexa; a cauda é definida por apenas um 
traço curvo disposto na horizontal; a nádega é côncava, prolongando-se pelo bordo caudal da coxa; esta é triangular, surgindo a 
partir da sua extremidade distal uma canela linear e dois cascos globulares dispostos em perfil biangular oblíquo; a linha ventral é 
convexa; das patas da frente observa-se a coxa triangular e duas canelas lineares que se cruzam em perfil biangular oblíquo; são 
ambas terminadas por dois cascos globulares; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; no interior do animal observa-se o “M 
ventral” parcialmente preenchido. 
 O corno do animal anterior sobrepõe um auroque orientado para a esquerda (RV01-03); apresenta uma cabeça afilada 
com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; o focinho é convexo; os dois cornos são em forma de S, sendo ambos atirados para a 
frente, em perfil biangular oblíquo; a orelha é globular; a cérvico-dorsal apresenta cernelha saliente, dorso côncavo e garupa 
convexa; os quartos traseiros praticamente desapareceram devido a fratura do suporte, deles tendo subsistido parte do bordo 
cranial da coxa (curvo); a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira reta; a pata dianteira apresenta bordo caudal algo 
curvo; o bordo cranial corresponde ao prolongamento do peito que é ligeiramente convexo; o bordo traqueal é reto. 
 Abaixo do ventre do animal anterior observa-se um quadrúpede orientado para a esquerda, reduzido à cabeça e bordo 
traqueal reto (RV01-04); como referimos já, a cabeça é muito semelhante à de RV01-01; como referimos também, pode 
corresponder a um cavalo. 
 

Rocha 6 (Fig. 143): É conhecida desde 1997, ano em que se publica o seu decalque e respetiva descrição (Baptista & 
Gomes, 1997, 259, 303). Localiza-se para jusante da foz do Rego da Vide, a uma altitude de cerca de 120 m. Corresponde a um 
painel subvertical, orientado a és-sudeste. Apresenta forma subtrapezoidal e uma superfície castanho-acinzentada de topografia 
regular mas algo porosa e erodida. 
 Identifica-se duas figuras zoomórficas. Destaca-se um cavalo picotado e abradido orientado para a direita (RV06-01); a 
cabeça apresenta forma algo modelada, com linha fronto-nasal convexa, focinho quase reto e bordo ventral com ganacha convexa 
e queixo reto; no interior observa-se a boca, a narina e o olho; a crineira é convexa e delimitada internamente; o dorso é côncavo e 
a garupa convexa; a cauda é linear e atirada para trás, sendo a sua inserção subtriangular; a nádega é convexa e a pata traseira 
definida por dois bordos retos, paralelos entre si; a linha ventral é convexa, com uma zona inguinal fortemente angulosa; a pata 
dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal algo côncavo. 
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Fig. 142: Rocha 1 do Rego da Vide (decalque de Fernando Barbosa, apoiado por Manuel Almeida, João Félix e Nélson 
Rebanda). 
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Fig. 143: Rocha 6 de Rego da Vide (decalque de Fernando Barbosa). 
 
 Sobrepõe-se (?) a esta figura uma outra, picotada, reduzida praticamente à metade ventral e orientada para a direita 
(RV06-02); apresenta duas patas traseiras representadas em perfil biangular oblíquo, encontrando-se a esquerda reduzida ao bordo 
cranial; a direita apresenta coxa triangular e canela linear; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro côncavo; a pata 
dianteira destaca-se pela sua diminuta dimensão, sendo linear; o peito é convexo e o bordo cervical côncavo; a ganacha é convexa; 
o dorso é reto. A figura apresenta morfologia similar a RV07-01. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas, conseguidas por picotagem. A RV06-01 associa-
se uma da chave XIIIa. A RV06-01 e RV06-02 associam-se uma da VIIa e uma da IXab. Em torno da unidade gráfica associada 
exclusivamente a RV06-01 identifica-se ainda algumas picotagens dispersas. 
 

Rocha 7 (Fig. 144): É conhecida desde 1997, quando se publica o seu decalque e respetiva descrição (Baptista & Gomes, 
1997, 259, 303). Localiza-se entre a foz do Rego da Vide e a rocha anteriormente descrita, sensivelmente à mesma cota. 
Corresponde a um painel vertical orientado para és-sudeste, de forma subtriangular e superfície regular e algo erodida, de cor 
castanho-acinzentada. Todas as figurações foram conseguidas por picotagem (variante B). 
 Destaque-se o equídeo orientado para a direita (RV07-01) localizado no sector inferior esquerdo do painel. A cabeça é 
algo esquemática, com bordo ventral convexo, focinho alto e reto e linha fronto-nasal curta e também reta; a crineira é curta e de 
forma convexa, perfazendo um degrau relativamente à fronte; a cérvico-dorsal é tendencialmente reta; a nádega é convexa; as 
patas traseiras encontram-se representadas em perfil biangular oblíquo, sendo a esquerda curta e linear; a direita apresenta coxa 
triangular e canela linear; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é curta e linear; o bordo traqueal é quase recto. Como se 
referiu acima, é notória a semelhança com RV06-02. 
 Para a direita observa-se uma curta linha que pode corresponder a uma orelha, seguida de uma outra que parece 
corresponder ao bordo dorsal de um pescoço (ou garrote pronunciado) seguido do arranque do dorso de um quadrúpede orientado 
para a esquerda (RV07-02). 
 Abaixo de RV07-01 observa-se ainda uma unidade gráfica da chave XIa. 
 

Rocha 9 (Fig. 145): O seu decalque e respetiva descrição encontram-se publicados desde 1997 (Baptista & Gomes, 1997, 
260, 305). Localiza-se imediatamente para jusante da rocha 6, sensivelmente à mesma cota. Trata-se de um painel subvertical 
orientado para és-sudeste; apresenta forma subtrapezoidal e uma superfície regular e algo porosa, de cor castanho-acinzentada. 
 Apenas se observa uma figura animal, localizada junto à base do painel. Trata-se de uma representação parcial de equídeo 
picotada (variante B), orientada para a direita e ligeiramente inclinada para baixo (RV09-01); apresenta cabeça sub-retangular, 
com linha fronto-nasal e focinho retos; o bordo ventral é também reto, sendo a ganacha bem marcada pelo interior; a crineira é 
curta e de forma convexa, perfazendo um degrau com a fronte do animal; o dorso é sub-retilíneo. 
 Na zona superior do painel, junto ao seu limite observa-se ainda duas unidades gráficas não figurativas da chave XIc, 
ambas incisas. 
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Fig. 144: Rocha 7 de Rego da Vide (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João Félix e 
Nélson Rebanda). 
 

 
Fig. 145: Rocha 9 de Rego da Vide (decalque de Fernando Barbosa). 
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1.10. Vale de Moinhos 
Rocha 3 (Fig. 146): É referida na literatura arqueológica desde 2011 (Reis, 2011, 107-108). Localiza-se na margem 

esquerda da ribeira de Moinhos, a cerca de 325 m de altitude. Corresponde a um amplo paredão vertical, orientado para és-sudeste, 
de cor castanho-alaranjada. Apresenta uma superfície regular, mas algo lascada e fissurada. 

 
Fig. 146: Rocha 3 de Vale de Moinhos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Marcelo Silvestre e do autor). 
 
 O único motivo figurativo identificado corresponde a um bovino picotado (variante B) orientado para a direita (VM03-
01); observa-se também algumas incisões que poderão denunciar a existência de um esboço prévio. Da cabeça só se observa os 
cornos – em forma de S, curtos e dispostos em perfil biangular reto; a cérvico-dorsal apresenta uma bossa na zona do bordo 
cervical, o dorso é reto e a garupa angulosa; a nádega é convexa não se percebendo qualquer distinção entre esta e o bordo caudal 
da pata traseira; a cauda é curta e enrolada sobre a anca do animal; a pata traseira é definida por dois bordos retos; a linha ventral é 
subconvexa; a pata dianteira é definida por dois bordos tendencialmente retos, convergindo a extremidade distal do bordo caudal 
para a extremidade do bordo cranial; o peito é convexo e o bordo traqueal algo sinuoso; algumas caraterísticas do animal impelem-
nos a considerá-lo como um possível bisonte (os cornos curtos, a bossa na zona do pescoço, a cauda curta, a forma do bordo 
traqueal e mesmo a ausência de face). 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas incisas. Associam-se diretamente a VM03-01 as 
seguintes: duas da chave IXba, uma da IXbb, uma da X, doze da XIa, três da XIb, onze da XIc e uma da XIIIb. Acima do animal 
reconhece-se duas da XIa e uma da XIb. À sua direita observa-se quatro da XIa e sob a sua linha ventral uma da IXab, uma da XIb 
e uma da XIc. 
 

Rocha 7 (Fig. 147): localiza-se a cerca de 420 m para leste da anterior, a uma altitude de cerca de 330 m; trata-se uma 
superfície de forma muito irregular, orientada para és-sudeste; a superfície é regular e de cor castanho-alaranjada. Pelo painel 
observa-se várias incisões quer de cronologia pleistocénica, quer da idade do Ferro. Apenas nos debruçaremos sobre as primeiras, 
que se concentram na mesma área do painel. 
 As quatro figurações pleistocénicas são todas estriadas e orientadas para a direita; parecem dividir-se em dois conjuntos. 
Assim, num conjunto superior observa-se dois animais muito esquemáticos; o de cima apresenta um tronco ovoide e um pescoço 
bem demarcado (VM07-01); o remanescente (VM07-02) apresenta tronco de configuração subtriangular, pescoço bem demarcado 
e cabeça reduzida à linha fronto-nasal reta. À direita deste último motivo reconhece-se ainda uma unidade gráfica da chave XIb. 
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Fig. 147: Rocha 7 de Vale de  Moinhos (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Mário Reis). 
 
 Os animais do segundo conjunto definem-se um pouco melhor. O que se situa mais acima corresponde a um macho de 
cabra-montês (VM07-03); apresenta cabeça sub-retangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, mantendo-se o focinho 
em aberto; o corno é linear e atirado para trás; o pescoço é reto; o dorso é também reto e a garupa angulosa; a pata traseira é 
definida por dois bordos retos; a linha ventral é reta; a pata dianteira está reduzida ao seu sector proximal, sendo configurada por 
dois bordos retos. Abaixo encontra-se o animal remanescente, correspondendo a uma cerva (VM07-04); apresenta cabeça 
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subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, e focinho apontado; as orelhas são lineares e atiradas para a frente, de 
acordo com uma perspetiva biangular oblíqua; o pescoço é curto mas bem demarcado; o tronco é de configuração subtrapezoidal, 
sendo o dorso reto, a garupa angulosa, a nádega e a linha ventral retas; a cauda é curta e linear; o peito é convexo; o animal não 
dispõe de patas. 
 As restantes incisões do conjunto correspondem a unidades gráficas não figurativas. Associada diretamente a VMo07-03 
encontra-se uma da chave XIb e à sua esquerda uma da IXbb. A VMo07-04 associam-se uma da XIa e uma da XIb, enquanto que 
à sua esquerda se reconhece três da XIa. À esquerda deste conjunto de figuras observa-se ainda duas da chave XIa e uma da XIb. 
 
1.11. Foz do Côa 

Rocha 148 (Fig. 148): Aparece referida na bibliografia desde 2008, tendo-se na ocasião publicado algumas fotografias do 
dispositivo (Baptista & Reis, 2008b, 91-92, figs. 5-6). Localiza-se à cota de cerca de 160 m, a 300 m para montante da confluência 
do Côa com o Douro. Trata-se de amplo paredão orientado para és-sudeste de superfície regular e lisa e cor castanho-alaranjada. 
 Apenas se decalcou um animal, fruto das necessidades expositivas do Museu do Côa. Esse animal corresponde a um 
veado estriado orientado para a direita (FC148-01); o animal apresenta cabeça oblonga, com linha fronto-nasal e bordo ventral 
retos e focinho convexo; as hastes dispõem-se em perfil biangular oblíquo, observando-se em ambas o estoque, o contraestoque, a 
ponta intermédia e duas outras na coroa; cérvico-dorsal apresenta garrote saliente e dorso reto, sendo impossível caracterizar a 
garupa, devido a fratura do suporte; a cauda é curta, correspondendo a quatro curtos traços curvos, paralelos entre si; a pata 
dianteira é definida por dois bordos algo curvos, paralelos entre si; a zona inguinal é arredondada e a linha ventral convexa; a pata 
dianteira é de forma subtriangular, mantendo-se, no entanto, a extremidade distal aberta; o peito é reto e o bordo traqueal convexo. 

 
Fig. 148: Rocha 148 da Foz do Côa (decalque seletivo, de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Mário Reis). 
 

Fragmento 1 (Fig. 149): É referido pela primeira vez em 2008 (Baptista & Reis, 2008b, 67). Foi encontrada num muro 
protetor de uma oliveira, localizado perto da rocha 16. Esta localiza-se a cerca de 150 m de altitude e a 175 m para montante da 
confluência do Côa com o Douro. Apresenta uma superfície regular e lisa, de cor castanha. 
 Apenas se observa um cavalo inciso, definido por contorno simples, orientado para a esquerda (FC_A-01); a cabeça é 
algo modelada; a linha fronto-nasal apresenta fronte bombeada e chanfro reto; o focinho é convexo; a ganacha é convexa e o 
queixo côncavo; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro côncavo; a pata dianteira é definida por dois bordos retos; o 
peito é convexo e o bordo traqueal reto. Ao animal associam-se ainda duas unidades gráficas não figurativas da chave XIa. 
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Fig. 149: Fragmento 1 da Foz do Côa (decalque de Mário Reis). 
 
1.12. Vale de José Esteves 

Rocha 4 (Figs. 150-151): A rocha foi identificada por Manuel Almeida e João Félix, tendo sido dada a conhecer apenas 
em 2015, quando se publicam os dois decalques nela realizados (Santos, 2015b, 24). Localiza-se na margem esquerda do Vale de 
José Esteves, a cerca de 152 m de altitude: trata-se de um amplo paredão de cor castanho-alaranjada, orientado para és-sudeste. As 
fissuras e o toppling permitem a distinção de vários painéis historiados, dos quais foram desenhados dois. 
 Um destes (Fig. 150) apresenta forma subtrapezoidal, nele se encontrando várias gravuras, exclusivamente incisas, quer 
pleistocénicas, quer da Idade do Ferro e mesmo contemporâneas. Só nos debruçaremos sobre as primeiras. 
 A figura que mais se destaca corresponde a uma cerva inclinada para cima e orientada para a direita, definida por 
contorno simples e múltiplo (JE04-01); a cabeça é extremamente modelada, encontrando-se levantada e com a boca aberta; a linha 
fronto-nasal apresenta fronte convexa e chanfro reto; o focinho e o beiço inferior são convexos; a ganacha é também convexa e o 
queixo côncavo; no interior observa-se o olho amendoado e uma delimitação interna que se desenvolve ao longo da bolsa e do 
chato da bochecha; as orelhas são foliformes e dispostas em perfil uniangular; a cérvico-dorsal apresenta bordo traqueal côncavo, 
garrote saliente e garupa convexa; a cauda é foliforme, encontrando-se caída sobre a nádega convexa; a pata traseira é pouco 
definida mediante dois bordos sub-retilíneos; da linha ventral só se percebe o cilheira reta; as duas patas dianteiras dispõem-se 
segundo um perfil uniangular, sendo ambas modeladas, com antebraços, coxas, joelhos, canelas e esboços de cascos; o peito é 
convexo e o bordo traqueal sub-retilíneo; no tronco parece ainda identificar-se a espádua do animal. 
 Sobreposto pela cabeça do animal anterior observa-se um vareto definido por contorno simples, orientado para a esquerda 
(JE04-02); a cabeça é de forma subtroncocónica, encontrando-se com a boca aberta; a linha fronto-nasal é côncava, o focinho e o 
beiço inferior convexos, a ganacha convexa também e o queixo côncavo; a nuca é convexa; no interior observa-se o olho circular e 
a pelagem da barbada; as hastes são curvas e dispostas em perfil biangular reto; o pescoço é alongado, apresentando bordo dorsal 
côncavo e ventral convexo; do dorso e linha ventral só se observa os respetivos arranques; as patas dianteiras dispõem-se em perfil 
biangular oblíquo, sendo ambas esguias com coxas subtriangulares e canelas direitas; o peito é côncavo. 
 Sobreposta pelos animais anteriores observa-se a cabeça de um macho de cabra-montês, definida por contorno simples, 
orientada para a esquerda (JE04-03); a cabeça é de forma oblonga com linha fronto-nasal sub-retilínea, focinho convexo e bordo 
ventral com ganacha e queixo convexos; o bordo cervical é convexo e o ventral reto; o corno é linear e atirado para trás, 
prolongando a linha fronto-nasal. 
 Abaixo do animal anterior observa-se a representação parcial de fêmea de cabra-montês, definido por contorno múltiplo 
orientado para a direita (JE04-04); a cabeça é modelada, com fronte convexa, chanfro reto, focinho e ganacha convexas e queixo 
côncavo; no interior observa-se o olho amendoado, a narina linear e a boca; os cornos são curvos e dispostos em perfil biangular 
oblíquo; o bordo cervical é reto, assim como o dorso; o bordo traqueal é convexo e o bordo cranial da pata dianteira reto. 
 Mais abaixo observa-se um cavalo com duas cabeças, definido por contorno múltiplo e orientado para a direita (JE04-
05); da cabeça superior só se observa a ganacha convexa e o queixo reto; a crineira é convexa, o dorso reto e a garupa convexa; a 
cauda é linear e longa; a nádega é semielíptica, assim como a linha ventral; as patas dianteiras são definidas por dois bordos retos, 
dispondo-se em perfil biangular oblíquo, e notando-se na direita o antebraço; o peito é convexo e o bordo traqueal côncavo; refira-
se ainda o preenchimento interior da tábua do pescoço. A segunda cabeça encontra-se sobre a zona cranial do tronco do animal; 
apresenta forma troncocónica com linha fronto-nasal reta, focinho e ganacha convexas e queixo reto; a crineira é convexa, 
dispondo-se em escada relativamente à fronte; o bordo traqueal é reto. 
 Sobrepondo todos os animais encontra-se um peixe estriado inclinado para cima e orientado para a esquerda (JE04-06); 
apresenta dorso e ventre convexos, uma cabeça afilada e uma pequena barbatana ventral. 
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Fig. 150: Painel C da rocha 4 do Vale de José Esteves (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Marcelo 
Silvestre e do autor). 
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Fig. 151: Painel D da rocha 4 do Vale de José Esteves (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Marcelo 
Silvestre e do autor). 
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Refira-se finalmente a possível existência de um prótomo de quadrúpede, orientado para a esquerda e definido por 
contorno simples (JE04-07); localiza-se na zona superior do painel; apresenta nuca convexa e bordo cervical reto; a goela é 
côncava, o bordo traqueal reto e o peito convexo. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas. A JE04-01 associam-se uma da chave IIa, duas 
da IXa, uma da IXb, duas da IXba, uma da X, seis da XIa, cinco da XIb, duas da XIc e uma da XIIIb. A JE04-01, JE04-02, JE04-
03, JE04-04, JE04-05 e JE04-06 associa-se uma da VIII. A JE04-01, JE04-02, JE04-03, JE04-06 e JE04-07 associam-se uma 
da XIa e uma da XId. A JE04-01, JE04-02, JE04-06 e JE04-07 associam-se uma da IXba e uma da XIa. A JE04-01, JE04-02 e 
JE04-07 associa-se uma da XIa. A JE04-01, JE04-03 e JE04-06 associam-se duas da XIa e uma da XIc. A JE04-01, JE04-03, 
JE04-06 e JE04-07 associam-se uma da VIIa e uma da XId. A JE04-01 e JEs04-04 associam-se uma da XIb e uma da XIc. A 
JE04-01 e JE04-06 associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da IXb, duas da XIa e uma da XIb. Abaixo de JE04-01 
encontra-se uma da VIIa e uma da XIa. A JE04-02 associam-se duas da XIa. A JE04-02 e JE04-03 associam-se uma da IXa, três 
da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A JE04-02, JE04-03 e JE04-06 associam-se uma da IXab, uma da XIb, uma da XIc e uma das 
XIIIb. A JE04-02 e JE04-07 associam-se uma da VIIa e seis da XIa. A JE04-03 associa-se uma da XIb. A JE04-03 e JE04-06 
associam-se uma da IXa, uma da XIa e uma da XIIIb. A JE04-04 associam-se duas da IXaa e três da XIa. A JE04-04 e JE04-06 
associam-se duas da IXab, uma da XIa e duas da XIc. À direita de JE04-04 encontra-se uma da XIa e uma da XIb. A JE04-05 
associam-se duas da XIa e uma da XIc. A JE04-05 e JE04-06 associam-se uma da XIa e uma da XIb. Abaixo de JE04-05 
encontra-se uma da IXaa, uma da IXba, uma da X, duas da XIa, uma da XIc e duas da XId. À direita de JE04-05 encontra-se 
quatro da XIa. A JE04-06 associam-se uma da IXa, uma da IXba, uma da XIa e uma da XIb. A JE04-07 associam-se uma da IXaa 
e uma da XIa. 
 O segundo painel estudado (Fig. 151) encontra-se para a direita do anterior, nele se observando várias gravuras incisas 
alguns picotados soltos (exclusivamente sobre JE04-10). Em cima destaca-se a representação parcial de um macho de cabra-
montês definido por contorno simples, inclinado para baixo e orientado para a esquerda (JE04-08); apresenta cabeça oblonga com 
linha fronto-nasal reta e focinho e bordo ventral convexos; o corno é linear, sinuoso e atirado para trás; a cérvico-dorsal apresenta 
bordo cervical côncavo, dorso reto e garupa convexa; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; a pata dianteira é definida por dois 
bordos retos paralelos entre si; a linha ventral é convexa. 
 Sobrepondo-se à figura anterior observa-se a representação parcial muito esquemática de um auroque definido por 
contorno simples e múltiplo (pata traseira) orientado para a direita (JE04-09); a cabeça é subtriangular com linha fronto-nasal 
convexa, bordo ventral reto e goela côncava; o corno é linear, curvo e atirado para a frente; a cérvico-dorsal apresenta garrote 
proeminente, dorso reto e garupa convexa; a nádega é direita, assim como a pata traseira. 
 Mais abaixo observa-se o pescoço e cabeça de uma cerva definida por contorno simples, orientada para a esquerda e 
ligeiramente inclinada para baixo (JE04-10); a cabeça é de forma subtroncocónica; a linha fronto-nasal apresenta fronte convexa e 
chanfro reto; o focinho é convexo, assim como a ganacha; o queixo é reto; no interior da cabeça observa-se a boca modelada e o 
olho circular; as orelhas são foliformes e atiradas para a frente, dispondo-se em perfil uniangular; a nuca é reta e o bordo cervical 
côncavo; o bordo traqueal é algo côncavo também. 
 Abaixo observa-se a representação parcial de um cavalo definido por contorno simples e múltiplo (crineira e ganacha), 
orientado para a direita (JE04-11); a cabeça é oblonga, com linha fronto-nasal reta e focinho e bordo ventral convexos; a crineira é 
definida por três traços dispostos na diagonal, paralelos entre si; o dorso é reto assim como o bordo traqueal e o bordo cranial da 
pata dianteira; o peito é côncavo. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. A JE04-08 associam-se uma da chave VIIa, uma da 
IXa, três da XIa, uma da XId e uma da XIIIb. A JE04-08 e JE04-09 associam-se uma da VIII, duas da XIa e uma da XId. A 
JE04-08, JE04-09 e JE04-10 associa-se uma da VIII. A JE04-08, JE04-09, JE04-10 e JE04-11 associam-se duas da VIII. Entre 
JE04-08 e JE04-09 encontra-se duas da VIIa, uma da IXaa, uma da XIa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. Entre JE04-08 
e JE04-10 observa-se uma da VIIa, uma da X, duas da XIa, cinco da XIb e uma da XIc. A JE04-09 associam-se duas da XIa e 
uma da XIc. Entre JE04-09 e JE04-10 encontra-se uma da XIa. A JE04-10 associam-se uma da IIa, uma da IIIc, uma da IXa, 
duas da IXbb, uma da IXc, uma da X, duas da XIa e uma da XIb. À esquerda de JE04-10 observa-se uma da IXb. Entre JE04-10 e 
JE04-11 identifica-se duas da XIa e duas da XIb. A JE04-11 associam-se uma da IIa, uma da IXab, duas da IXbb, uma da X, três 
da XIa, duas da XIb e quatro da XIc. Para a direita de JE04-11 identifica-se uma da IIb e sete da XIa. Abaixo de JE04-11 
encontra-se uma da IIb, uma da IXa, seis da XIa, quatro da XId e duas da XIIIb. 
 

Rocha 13 (Figs. 152-153): Foi dada a conhecer em 2012, tendo-se nesse ano dado a conhecer decalque parcial do 
dispositivo parietal (Baptista, 2012, 321). Localiza-se na margem esquerda do Vale de José Esteves, a cerca de 25 m para 
montante da rocha anterior, a cerca de 155 m de altitude. Corresponde a um amplo paredão vertical, orientado para és-sudeste, de 
configuração subtrapezoidal e cor castanho-alaranjada. A superfície é regular e lisa. Identifica-se vários painéis, separados por 
fraturas de alguma dimensão e pela sua localização em vários planos. Um espaço não historiado permite a divisão da rocha em 
dois sectores. Entre o reportório figurativo, distingue-se gravuras finipaleolíticas e da Idade do Ferro. Apenas nos debruçaremos 
sobre as primeiras.  

Começaremos pelo sector esquerdo da rocha. Aqui encontramos três concentrações de gravuras. A que se situa mais à 
esquerda é composta exclusivamente por unidades gráficas não figurativas, reconhecendo-se as seguintes: uma da chave IXab, 
duas ad XIb, uma da XId e uma da XIIIb.
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Fig. 152: Rocha 13 do Vale de José Esteves (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João Félix e do autor).
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Fig. 153: Detalhe da rocha 13 do Vale de José Esteves (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida, João Félix e do autor). 
 

A segunda concentração encontra-se mais para a direita e para cima, sendo também constituída exclusivamente por 
unidades gráficas não figurativas incisas, reconhecendo-se três da chave XIa e quatro da XIb. 

Abaixo observa-se a terceira concentração. Aqui observa-se dois animais. O de maiores dimensões corresponde a uma 
cerva definida por contorno múltiplo, orientado para a direita (JE13-01); a cabeça é oblonga com linha fronto-nasal e bordo 
ventral retos e focinho convexo; as orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal apresenta bordo 
cervical reto, garrote subtil e dorso reto; a linha ventral é convexa; as duas patas dianteiras dispõem-se em perfil biangular oblíquo, 
apresentando antebraços triangulares e canelas direitas; o peito é côncavo e o bordo traqueal reto; no interior do animal observa-se 
uma demarcação interna ao nível do ventre. 

O segundo animal corresponde a um capríneo estriado orientado para a direita (JE13-02); apresenta cabeça subtriangular 
com linha fronto-nasal reta, focinho e ganacha convexos e queixo reto; os cornos são curvos e dispostos segundo uma perspetiva 
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biangular oblíqua; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical reto e dorso convexo; a cauda é foliforme; a nádega é direita e a pata 
traseira linear; a linha ventral é subconvexa; as duas patas dianteiras são lineares, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o bordo 
traqueal é convexo. 

As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas. Associam-se a JE13-01 duas da chave VIIa, uma da 
IXb, uma da X e quatro da XIa. A JE13-01 e JE13-02 associa-se uma da XIa. Entre os animais descobre-se outra da XIa. A JE13-
02 associam-se uma da IXab, uma da IXba e seis da XIa. Finalmente, para a direita dos animais observa-se outra da XIa. 
 No segundo sector distinguem-se três painéis. No da esquerda destaca-se um veado estriado, orientado para a direita 
(JE13-03); apresenta cabeça de configuração subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; o focinho é convexo; as 
hastes dispõem-se em perfil biangular reto; na esquerda observa-se o estoque, o contraestoque, duas pontas intermédias e três na 
coroa; na direita observa-se o estoque, o contraestoque, a ponta intermédia (estas, voltadas para fora) e três ponta na coroa; a 
cérvico-dorsal é praticamente reta; a garupa é algo convexa e a nádega reta, não se distinguindo da pata esquerda; a cauda 
corresponde a dois traços curvos paralelos entre si; os membros posteriores são retos e dispostos em perfil biangular reto; a linha 
ventral é convexa; a pata dianteira é quase reta; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 
 Acima desta figura observa-se uma cerva, também estriada e orientada para a direita (JE13-04); a cabeça é de forma 
subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral algo côncavos e focinho convexo; as orelhas são foliformes e dispostas em 
perfil biangular reto; a cérvico-dorsal é reta; a garupa é angulosa, a nádega quase direita e a cauda curta, sendo esta definida por 
uma série de traços incisos paralelos entre si; as patas traseiras dispõem-se em perfil biangular reto; a linha ventral apresenta 
ventre convexo e cilheira côncava; a pata dianteira apresenta forma subtriangular e o bordo traqueal é algo côncavo. 
  Para baixo de JE13-03 observa-se uma cerva incisa, definida por contorno simples e múltiplo, orientada para a direita 
(JE13-05); aparenta dispor de duas cabeças justapostas, ambas de configuração subtriangular, com linhas fronto-nasais e bordos 
ventrais côncavos e focinhos convexos; a que se encontra em frente dispõe de duas orelhas definidas cada uma por dois curtos 
traços retos, paralelos entre si, em perfil biangular reto; o bordo cervical da que se encontra por trás é convexo e o da que se 
encontra à frente côncavo; o tronco é de morfologia retangular e alongado; o dorso é reto, a garupa angulosa e a nádega quase 
indistinta da pata traseira esquerda; os membros posteriores dispõem-se em perfil biangular reto, sendo o esquerdo reto e o direito 
curvo; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é de morfologia subtriangular, encontrando-se atirada para a frente; o bordo 
traqueal é côncavo. 
 Para a esquerda observa-se uma série de três figuras zoomórficas, associadas por sobreposição. Uma destas corresponde a 
um quadrúpede estriado (provavelmente um cerva), orientado para a direita e ligeiramente inclinado para cima (JE13-06); 
apresenta cabeça subtriangular, com linha fronto-nasal ligeiramente convexa, bordo ventral reto e focinho apontado; as orelhas são 
esguias e dispostas em perfil biangular oblíquo; o pescoço é alongado; a cérvico-dorsal apresenta dorso côncavo e garupa convexa; 
a nádega e a pata traseira apresentam uma configuração em S; a linha ventral está apenas esboçada, sendo de tendência rectilínea; 
a pata dianteira é linear e o peito reto. 
 Sobre (?) a figura anterior, encontra-se uma possível fêmea de cabra-montês estriada, orientada para a esquerda e 
inclinada para baixo (JE13-07); a figura encontra-se muito perdida; da cabeça observa-se uma linha fronto-nasal reta e o que 
poderá corresponder a um corno curto atirado para trás; observa-se ainda o que poderá corresponder ao arranque do bordo 
cervical; da cérvico-dorsal só se observa a garupa; a cauda é curta e definida por três traços retos paralelos entre si; a nádega é 
convexa; as patas traseiras encontram-se representadas em perfil biangular reto, sendo ambas lineares; a zona inguinal é 
arredondada e a linha ventral algo convexa; a pata dianteira apresenta coxa triangular e perna linear; o bordo traqueal é sub-
retilíneo. 
 A terceira figura é hipotética, correspondendo a um tronco e patas de um quadrúpede inciso, definido por incisão 
múltipla, orientado para a direita (JE13-08); apresenta linha cérvico-dorsal côncava e ventral convexa; a pata traseira é em forma 
de S; a dianteira é definida por dois traços curvos divergentes. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas, maioritariamente incisas. Associam-se a JE13-
03 uma da chave Ia, quinze da VIIa, sete da IXa, seis da IXaa, seis da IXab, quatro da IXb, duas da IXba, quatro da IXbb, uma da 
X, trinta e duas da XIa, catorze da XIb, sete da XIc, uma da XIIc (picotada), duas da XIIIb e uma não inserível. Abaixo daquela 
figura observa-se duas da VIIa, três da IXaa, cinco da IXab, uma da IXb, oito da XIa, uma da XIb, duas da XIc e duas da XIIIb. À 
sua esquerda identifica-se uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXb, duas da X, quatro da XIa, uma da XIb e duas da XIc. A JE13-
03 e JE13-04 associam-se uma da VIIa, uma da XIa e uma da XIc. Entre JE13-03 e JE13-05 observa-se uma da IIb, uma da VIIa, 
duas da IXaa, uma da IXbb, quatro da XIa, três da XIb, uma da XIc e duas da XIIIb. A JE13-04 associam-se uma da IXab e três 
da XIa. A JE13-05 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXbb, uma da XIa, uma da XIb, uma da XIc e duas da XIIIb. A 
JE13-06 associam-se duas da XIa. Abaixo daquele animal observa-se uma da XIc. A JE13-06 e JE13-07 associam-se uma da 
VIIa, duas da IXaa, duas da IXba, uma da IXbb, uma da X, três da XIa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. A JE13-07 
associam-se uma da VIIa e duas da XIb. Abaixo de JE13-08 reconhece-se ainda uma da XIa. 
 O painel central apresenta forma subtrapezoidal, nele se observando uma série de animais estriados. Assim, em cima 
observa-se um vareto orientado para a direita e ligeiramente inclinado para cima (JE13-09); apresenta cabeça oblonga com linha 
fronto-nasal e focinho convexos e bordo ventral algo reto; as duas hastes estão representadas em perfil biangular oblíquo, 
reconhecendo-se duas pequenas pontas na coroa da da direita; a cérvico-dorsal é reta e a garupa angulosa; a cauda é foliforme; a 
pata traseira está apenas esboçada, sendo tendencialmente reta; a linha ventral é côncava; a pata dianteira é também reta, sendo 
atirada para a frente; o peito é reto, assim como o bordo traqueal. 
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 Confundindo-se com o animal anterior, observa-se um pequeno veado, também estriado, orientado para a direita e 
ligeiramente inclinado para cima (JE13-10); apresenta cabeça subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o 
focinho convexo; apenas uma haste foi representada, nela se reconhecendo duas pontas intermédias e duas na coroa; a orelha é 
foliforme e apontada para cima; o dorso é reto e a garupa angulosa; a cauda é foliforme e apontada para trás; as patas são lineares, 
sendo as dianteiras gravadas em perfil biangular reto e as traseiras em biangular oblíquo; a linha ventral é reta, e o peito algo 
convexo; o bordo traqueal corresponde ao prolongamento do bordo ventral da cabeça; o animal encontra-se com a cabeça 
levantada. 
 Mais abaixo reconhece-se uma cerva estriada orientada para a direita (JE13-11); esta figura parece ser composta por dois 
animais que se sobrepõem; de facto, no interior da cabeça parece existir uma outra semelhante de menores dimensões, uma cauda 
foliforme parece detectar-se junto da nádega do animal maior e as patas traseiras são em número de três. Não sendo segura esta 
interpretação, apenas nos debruçaremos sobre a configuração “externa” do(s) animal(is); a cabeça é de forma subtrapezoidal, com 
linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos (a cabeça do interior é subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, 
sendo o focinho apontado); as orelhas são foliformes e dispostas em perfil biangular oblíquo; o dorso é reto e a garupa convexa; a 
nádega é marcada; o par de patas traseiras está representado em perfil biangular oblíquo; o direito é modelado, sendo evidente o 
jarrete do animal; a da esquerda é de forma subtriangular; entre ambas estas patas parece observar-se uma terceira de tendência 
retilínea; a linha ventral é reta; as patas dianteiras apresentam antebraços triangulares e canelas esguias, encontrando-se estas 
dobradas; encontram-se representadas em perfil biangular reto. 
 Sobrepondo (?) parcialmente as patas dianteiras da figura anterior, encontra-se uma cerva estriada orientada para a direita 
(JE13-12); a cabeça encontra-se mutilada na zona do focinho; a linha fronto-nasal é reta e o bordo ventral convexo; as orelhas são 
foliformes e dispostas em perfil biangular oblíquo; o pescoço é bem destacado, com bordo dorsal côncavo e ventral convexo; o 
dorso é reto; a garupa/ nádega é convexa; os membros posteriores são modelados, com coxas triangulares e canelas 
tendencialmente retas, observando-se em ambas o jarrete; dispõem-se em perfil biangular oblíquo; a linha ventral é convexa; 
apenas uma pata, de morfologia sub-retilínea, foi representada; o peito é algo convexo. 
 Esta figura sobrepõe (?) também a representação de um vareto estriado, orientado para a direita e ligeiramente inclinado 
para baixo (JE13-13); apresenta cabeça subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o focinho apontado; as 
hastes, são curvas, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o pescoço é bem demarcado; a cérvico-dorsal é tendencialmente 
côncava, sendo a garupa convexa; a cauda encontra-se reduzida a um traço curvo caído sobre a nádega; esta apresenta uma ligeira 
convexidade; as patas traseiras dispõem-se em perfil biangular oblíquo, apresentando coxas triangulares e canelas esguias, com 
demarcação do jarrete; a linha ventral é convexa; as patas dianteiras dispõem-se em perfil biangular oblíqua, sendo algo 
encurvadas; o peito é côncavo; 
 Misturando-se com as três últimas figuras referidas, observa-se um quadrúpede estriado orientado para a direita (JE13-
14); a cabeça é de forma subtriangular, com linha fronto-nasal convexa, focinho apontado e bordo ventral reto; as orelhas são 
definidas por dois traços paralelos entre si, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical 
côncavo, garrote proeminente, dorso reto e garupa angulosa; a cauda é de forma subtriangular; a nádega é arredondada; a pata 
traseira é curta, apresentando coxa triangular e canela linear; a linha ventral é algo côncava; as duas patas dianteiras dispõem-se 
em perfil biangular oblíquo, apresentando antebraços subtriangulares e pernas lineares; o bordo traqueal é convexo. 
 Também nesta zona se deteta um possível capríneo estriado, orientado para a direita e algo inclinado para baixo (JE13-
15); a cabeça é de forma subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o focinho apontado; os cornos são 
curvos, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; a nuca é convexa; o dorso é reto e a zona da garupa/ nádega convexa; as patas 
traseiras são um pouco definidas, percebendo-se apenas que estão recolhidas para dentro; o ventre não está delimitado; a pata 
dianteira parece encurvar para o exterior; o peito é reto. 
 Sobre a cabeça de JE13-14 detecta-se um pequeno zoomorfo acéfalo inciso, definido por contorno simples e orientado 
para a direita (JE13-16); o pescoço é pontiagudo; a linha cérvico-dorsal é côncava e a garupa angulosa; a nádega é direita e a pata 
traseira subtriangular; a linha ventral é côncava; a pata dianteira é minúscula, correspondendo à junção do ventre com o peito 
convexo. 
 Na zona da traseira de JE13-15 encontra-se a metade anterior de um zoomorfo estriado, orientado para a esquerda (JE13-
17); apresenta cabeça triangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o focinho pontiagudo; o pescoço é alongado; 
quer a cérvico-dorsal, quer o peito, são retos. 
 Entre as patas de JE13-13 descobre-se uma cerva estriada, orientada para a esquerda, com a cabeça apontada para baixo 
(JE13-18); esta é de forma subtrapezoidal, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o focinho convexo; as orelhas são 
foliformes e dispostas em perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal é algo convexa; a zona da garupa/ nádega é angulosa; as patas 
(uma por par) dispõem-se em perfil biangular oblíquo; o membro posterior direito é sub-retilíneo e o esquerdo subtriangular; o 
anterior esquerdo afila progressivamente até à extremidade distal; o direito é também sub-retilíneo; a linha ventral é de tendência 
reta. 
 Imediatamente abaixo observa-se um capríneo (ou vareto) de grandes dimensões, estriado e orientado para a esquerda 
(JE13-19); a cabeça é subtriangular, com linha fronto-nasal algo reta, focinho apontado e bordo ventral convexo; as hastes são 
retas e dispostas em perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical reto, dorso convexo e garupa angulosa; a 
cauda é curta e formada por várias incisões curvas subparalelas entre si; as duas patas traseiras são subtriangulares, dispondo-se 
em perfil biangular oblíquo; a linha ventral é convexa; as patas dianteiras apresentam antebraços triangulares e canelas lineares, 
tendo sido gravadas em perfil biangular oblíquo; o bordo traqueal é reto. 
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 Um outro capríneo, de menores dimensões, também estriado e orientado para a esquerda (JE13-20) localiza-se acima da 
garupa do animal anterior; apresenta cabeça foliforme, com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos, sendo o focinho reto; os 
cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o esquerdo curvo e o direito reto; o pescoço é curto; a cérvico-dorsal 
apresenta garrote saliente, dorso côncavo e garupa convexa; a cauda é curta e foliforme; as patas (uma por par) são lineares e 
dispostas em perfil biangular oblíquo; a linha ventral e o bordo traqueal são convexas. 
 Abaixo das patas de JE13-19 encontra-se um possível equídeo estriado, orientado para a direita e inclinado para cima 
(JE13-21); apresenta uma cabeça alongada, com linha fronto-nasal reta, focinho apontado e bordo ventral com ganacha convexa e 
queixo reto; as orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular reto; a crineira é de forma convexa, ultrapassando ligeiramente 
as orelhas; o dorso é sub-rectilíneo e a garupa algo angulosa; a nádega é reta; as patas traseiras confundem-se um pouco, sendo de 
tendência sub-retilínea, e dispondo-se ambas em perfil biangular oblíquo; a linha ventral é algo convexa; as patas dianteiras são 
sub-retilíneas, sendo atiradas para a frente e dispostas em perfil biangular oblíquo; o bordo traqueal é quase reto. 
 Abaixo daquele animal observa-se um possível canídeo estriado, orientado para a direita (JE13-22); apresenta cabeça de 
forma subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, sendo o focinho apontado; a orelha é também triangular, sendo 
algo desproporcionada; a cérvico-dorsal é convexa assim como a nádega; a cauda é curta e de forma oblonga; a pata traseira é 
formada por um bordo caudal curvo e cranial sub-rectilíneo; a linha ventral é direito; a pata dianteira é subtriangular e o peito reto; 
o corpo do animal é bastante diminuto, por comparação com a cabeça. 
 As restantes gravuras configuram unidades gráficas não figurativas. Associam-se a JE13-09 uma da chave IIIc, duas da 
VIIa, três da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, duas da IXb, três da IXba, uma da IXbb, seis da XIa, oito da XIb, três da XIc e uma 
da XIIIb. À esquerda daquele zoomorfo identifica-se uma da XIa, uma da Vc, duas da IXaa, três da IXab, duas da IXb, uma da 
IXba, uma da X, onze da XIa, cinco da XIb e três da XIc. A JE13-09 e JE13-10 associam-se três da IIb, duas da VIIa, duas da 
IXaa, três da IXab, uma da IXb, uma da IXba, uma da IXbb, uma da IXc, uma da X, cinco da XIa, cinco da XIb e uma da XIc. A 
JE13-09, JE13-10 e JE13-11 associam-se duas da XIc. A JE13-09, JE13-10, JE13-11 e JE13-14 associam-se uma da VIII e uma 
da IXa. A JE13-09 e JE13-11 associam-se uma da VIIa e uma da IXaa. A JE13-09, JE13-14 e JE13-15 associa-se uma da VIIa. 
A JE13-09 e JE13-15 associam-se uma da IXbb e uma da XIb. Entre JE13-09, JE13-10 e JE13-11 identifica-se uma da IXa, uma 
da IXaa, uma da IXb, duas da XIa e cinco da XIb. A JE13-10 associam-se duas de tipo uma da IIa, uma da IXa, uma da IXaa, uma 
da IXbb, três da XIa, quatro da XIb e uma da XIIc (picotada). A JE13-10 e JE13-11 associa-se uma da IXaa. Entre JE13-10 e 
JE13-11 identifica-se uma da IXbb, uma da XIa e duas da XIb. A JE13-11 associam-se duas da IXa, três da IXaa, duas da IXab, 
uma da IXb, duas da IXba, duas da X, cinco da XIa, três da XIb, duas da XIc, uma da XIIc (picotada) e uma da XIIIb. A JE13-11, 
JE13-12, JE13-13 e JE13-15 associa-se uma da VIIa. A JE13-11, JE13-12, JE13-13, JE13-15 e JE13-18 associa-se uma da 
VIIa. A JE13-11, JE13-12 e JE13-13 associa-se uma da XIb. A JE13-11, JE13-12 e JE13-14 associa-se uma da XIb. A JE13-11 
e JE13-14 associam-se uma da IIa, três da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, duas da IXbb, uma da X, 
três da XIa e cinco da XIb. A JE13-11, JE13-14 e JE13-15 associam-se uma da IIa, uma da VIIa, uma da IXba, uma da XIa e 
uma da XIc. A JE13-11, JE13-14 e JE13-16 associam-se uma da IXaa e duas da XIa. A JE13-11 e JE13-15 associa-se uma da 
XIIIb. Entre JE13-11, JE13-14 e JE13-16 identifica-se duas da XIa e uma da XIb. A JE13-12 associam-se uma da IXa, uma da 
IXab, cinco da XIa, uma da XId e uma da XIIIb. À direita daquele zoomorfo, descobre-se uma da XIIIb. A JE13-12 e JE13-13 
associam-se uma da VIIa, duas da XIb e uma da XIc. A JE13-12, JE13-14 e JE13-14 associa-se uma da XIa. A JE13-12, JE13-
13, JE13-14 e JE13-15 associam-se uma da VIIa, uma da VIII, uma da IXaa, uma da IXab, uma da XIb, uma da XIc e uma da 
XIIIb, A JE13-12, JE13-13, JE13-14, JE13-15 e JE13-17 associa-se uma da IXba. A JE13-12, JE13-13 e JE13-15 associam-se 
uma da IXab e três da XIb. A JE13-12 e JE13-14 associam-se uma da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, uma da IXba, uma da 
IXbb e uma da XIc. Entre JE13-12 e JE13-14 identifica-se uma da VIII e quatro da XIa. A JE13-13 associam-se uma da IXa, 
duas da IXb, três da XIa, duas da XIb, uma da XIc e uma da XIIc (picotada). A JE13-13, JE13-14 e JE13-15 associa-se uma da 
XIa. A JE13-13 e JE13-15 associam-se uma da X e uma da XIb. A JE13-13, JE13-15 e JE13-17 associam-se uma da IXba e uma 
da XIc. A JE13-13, JE13-15 e JE13-18 associa-se uma da X. A JE13-13e JE13-18 associam-se duas da XIa e uma da XIb. A 
JE13-13, JE13-18 e JE13-20 associa-se uma da XIa. Entre JE13-13, JE13-15 e JE13-18 descobre-se uma da IXaa, uma da IXbb 
e duas da XIa. Associadas a JE13-13, JE13-18 e JE13-20 identificam-se uma da IXb e uma da XIb. A JE13-14 associam-se uma 
da IIa, uma da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, uma da IXbb, uma da X, três da XIa, sete da XIb e 
duas da XIc. A JE13-14 e JE13-15 associam-se uma da VIIa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, uma da X e uma da XIb. 
A JE13-14, JE13-15 e JE13-17 associa-se uma da XIb. A JE13-14 e JE13-16 associa-se uma da IXbb e uma da XIb. A JE13-15 
associam-se uma da IXa, uma da IXb e uma da XIb. A JE13-15 e JE13-17 associam-se duas da XIa. A JE13-15 e JE13-18 
associam-se uma da X e uma da XIc. A JE13-16 associa-se uma da IXb. A JE13-17 associam-se uma da X, duas da XIa e uma da 
XIb. A JE13-17 e JE13-19 associa-se uma da IXba. A JE13-18 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, três da XIa, 
três da XIb e uma da XIIc (picotada). A JE13-18 e JE13-19 associam-se uma da VIIa, uma da IXbb e uma da XIb. A JE13-19 
associam-se uma da IXaa, duas da IXba, seis da XIa, quatro da XIb e duas da XIc. À esquerda daquele animal observa-se uma da 
XIa e uma da XIb. A JE13-19 e JE13-21 associam-se três da XIa e uma da XIb. Entre JE13-19 e JE13-21 identifica-se uma da 
IXaa, uma da XIa e uma da XIb. A JE13-20 associa-se uma da XIb e uma da XId. A JE13-21 associam-se uma da VIII, uma da 
IXab, três da XIa e uma da XIc. A JE13-21 e JE13-22 associam-se duas da Ia; entre aquelas figuras, sem que contudo a elas se 
associem diretamente, reconhece-se uma da IXaa, duas da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A JE13-22 associam-se duas da VIIa, 
duas da IXba, uma da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Abaixo daquele zoomorfo identifica-se três da XIa, enquanto à sua direita se 
observa uma da XIb. 
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 No painel central observa-se no canto inferior esquerdo uma concentração de incisões onde se descobre três animais; o de 
cima à esquerda corresponde a uma cerva definida por contorno múltiplo, orientada para a direita (JE13-23); apresenta cabeça 
subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho apontado; as orelhas são triangulares e dispostas em perfil 
biangular oblíquo; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical côncavo e dorso reto; a cauda é linear e atirada para trás; a nádega é 
direita; as patas traseiras apresentam coxas lineares e canelas retas, dispondo-se em perfil biangular reto; a linha ventral apresenta 
ventre côncavo e cilheira convexa; as patas dianteiras são lineares e sinuosas, dispondo-se também em perfil biangular reto; o 
bordo traqueal é algo côncavo. 
 Para a direita observa-se um capríneo definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a direita (JE13-24); 
apresenta cabeça subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho apontado; o corno é curvo e linear, 
correspondendo à continuidade da linha fronto-nasal; o pescoço é tubular; na cérvico-dorsal é ainda perceptível um garrote subtil, 
um dorso reto e uma garupa convexa; as patas (uma por par) são lineares; o peito é convexo. 
 Mais abaixo descobre-se um quadrúpede estriado orientado para a direita (JE13-25); apresenta cabeça oblonga, com 
linha fronto-nasal e focinho convexos e bordo ventral retos; os cornos são lineares, cruzando-se na área mesial; a linha dorsal é 
reta e a cauda curta e linear; a nádega é sinuosa; as patas traseiras são subtriangulares, dispondo-se em perfil biangular reto. 
 As restantes incisões desta concentração correspondem a unidades gráficas não figurativas. A JE13-23 associam-se três 
da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Para a sua direita reconhece-se duas da XIa. A JE13-24 associam-se cinco da XIa e duas da 
XIc. Em torno de JE13-25 observa-se duas da VIIa, onze da XIa, uma da XIb, duas da XIc e uma da XIIIb. 
 A segunda concentração de gravuras encontra-se para cima à direita. De figurativo apenas se identifica um equídeo 
estriado orientado para a direita (JE13-26); apresenta cabeça subtriangular com linha fronto-nasal reta e bordo ventral convexo, 
sendo o focinho apontado; as duas orelhas encontram-se atiradas para a frente, em perfil biangular reto; a crineira é convexa; o 
tronco é alongado; a cérvico-dorsal apresenta garrote proeminente e dorso reto; a nádega é direita; a pata traseira é definida por 
dois bordos retos com tendência a convergirem na extremidade distal; a linha ventral é reta; as duas patas da frente são lineares e 
retas, dispondo-se em perfil biangular reto; o peito e bordo traqueal são retos. 
 As restantes incisões conformam unidades gráficas não figurativas. Diretamente a JE13-26 associam-se uma da chave 
IXbb, cinco da XIa e três da XIb. Para a esquerda do animal reconhece-se duas da XIa e uma da XIb, para cima dele uma da XIa, 
para a sua direita outras três da mesma chave e para baixo outras tantas do mesmo tipo.  
 

Rocha 16 (Fig. 154): Foi publicada em 2008, tendo-se nesse ano dado a conhecer decalque e descrição sumária da rocha 
(Baptista, 2008a, 22-31). Localiza-se na margem direita do Vale de José Esteves, a escassos 5 m da linha de água epónima e a 
cerca de 186 m de altitude. Trata-se de uma superfície vertical, orientada para oés-sudoeste, de configuração sub-retangular e 
microtopografia regular e lisa. O sistema de facturas da rocha dividiu-a em vários painéis que condicionaram, parcialmente, a 
composição aqui presente; por outro lado, a disposição dos animais e unidades gráficas não figurativas, praticamente alinhados 
independentemente dos painéis em que se encontram, demonstra que o programa figurativo, se bem que condicionado pela 
existência das fraturas, pressupunha alguma rigidez. 
 O centro da composição corresponde a uma família de veados estriados gravados sensivelmente a meio do maior painel 
(o segundo a contar da esquerda). A maior figura corresponde a um macho orientado para a direita (JE16-01); apresenta uma 
cabeça troncocónica com linha fronto-nasal e bordo ventral retos, e focinho arredondado; as armações dispõem-se em perfil 
biangular oblíquo; na da direita observa-se o estoque, o contraestoque, uma ponta intermédia e a coroa; na da esquerda observa-se 
para além daquelas pontas, uma outra intermédia; por trás da da direita observa-se as duas orelhas foliformes atiradas para trás; o 
pescoço é longo com uma barbela acentuada; a cérvico-dorsal é reta e ligeiramente alteada na zona do garrote; a nádega é muito 
direita; as patas são tendencialmente triangulares, existindo uma por par; na traseira observa-se o que poderá corresponder à 
representação do jarrete; os cascos, bifurcados, estão atirados para a frente; a linha ventral é reta; a cauda é foliforme, 
encontrando-se ligeiramente tombada. 

À frente do animal anterior observa-se o que, pelas suas dimensões, corresponderá a um juvenil orientado também para a 
direita (JE16-02); a cabeça é triangular com a ponta do focinho arredondada; as orelhas, foliformes, encontram-se representadas 
em perfil biangular reto; o pescoço é longo e longilíneo; o resto do corpo é semelhante ao anteriormente descrito, com a diferença 
do jarrete não se encontrar representado; refira-se ainda a existência de uma série de traços que saem da boca do animal (unidade 
gráfica não figurativa da chave IXa?). 

Em frente observa-se a cerva também orientada para a direita (JE16-03); apresenta cabeça de tendência rectangular com 
o focinho arredondado; as orelhas, foliformes, são atiradas para trás e vistas segundo em perfil biangular oblíquo; o corpo é 
semelhante ao de JE16-01, se bem que com uma barbela menos pronunciada; tal como no caso da figura anterior, observa-se 
alguns traços a saírem-lhe da boca. 

Em frente à cabeça de JE16-01 observa-se um quadrúpede “fantástico” estriado orientado para a direita (JE16-04); uma 
linha curva define toda a zona dorsal e a nádega do animal; a linha ventral é ligeiramente côncava; as patas (uma por par) são 
retas; a cabeça é oblonga, fazendo lembrar a glande de um falo. 

Por trás de JE16-01 observa-se um capríneo inciso de feitura muito esquemática (JE16-05); orienta-se também para a 
direita; a cabeça é sub-retangular e o focinho arredondado; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o da esquerda 
curvo e o da direita quase reto; o bordo cervical é reto e excessivamente longo; o dorso é também reto e a garupa convexa; a cauda 
é definida por dois traços retos paralelos entre si; as patas (apenas uma por par) são retas e excessivamente alongadas; no interior 
do animal observa-se algum preenchimento por traços incisos.



	   281 

 
 

 
Fig. 154: Rocha 16 do Vale de José Esteves (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, Dalila Correia e do autor).
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Algo acima da garupa de JE16-01 observa-se uma figuração zoomórfica incisa, definida por contorno simples, orientada 
para a direita (JE16-06); é, formalmente, muito semelhante ao animal previamente descrito, se bem que reduzido às suas formas 
essenciais; a cabeça é semicircular; os dois cornos são retos e dispostos em perfil biangular oblíquo; a cérvico-dorsal é sub-
rectilínea, assim como o bordo traqueal. 

A figura anterior é sobreposta pelas patas traseiras de um animal estriado orientado para a direita (JE16-07); apresenta 
uma cabeça sub-retangular, com linha fronto-nasal, bordo ventral e focinho retos; um corno reto encontra-se atirado para a frente; 
a cérvico-dorsal é sub-retilínea e a zona da garupa/ nádega convexa; as patas traseiras são retas, não se percebendo bem, dada a 
sua sobreposição, qual a perspectiva adoptada; a linha ventral é sub-rectilínea; as patas dianteiras são lineares, correspondendo 
ambas ao prolongamento da linha ventral e peitoral; o peito é côncavo; o bordo traqueal é reto. 

Para a direita de JE16-03, e separadas do conjunto anterior por uma fratura, identifica-se outras figuras. Assim, em frente 
à cabeça da cerva observa-se uma figura pisciforme estriada orientada para a direita e ligeiramente inclinada para cima (JE16-08); 
apresenta dorso e ventre convexos, cauda descaída e uma barbatana dorsal longilínea. 

Sobrepondo-se a esta figura observa-se a possível representação esquemática de um animal inciso, definido por contorno 
simples, orientado para a direita (JE16-09); apresenta  pescoço longilíneo, linhas cérvico-dorsal e ventral convexas, e patas retas; 
das dianteiras apenas se representou uma; as traseiras estão representadas em perfil biangular reto, correspondendo a da esquerda 
ao prolongamento da linha de dorso após a inflexão da garupa e a da direita a prolongamento da linha de ventre após a inflexão 
inguinal; a cabeça e os cornos poderão corresponder ao reaproveitamento da barbatana do animal anterior. 

Imediatamente abaixo (em frente do ventre da JE16-03) observa-se três figuras orientadas para a direita e sobrepostas 
entre si. A mais antiga corresponde a um capríneo estriado (JE16-10); apresenta cabeça triangular e dois cornos curvos 
representados em perfil biangular oblíquo; o pescoço é comprido, o dorso reto e a garupa angulosa; as patas são retilíneas e 
resumem-se a uma por par; a linha ventral é convexa e o peito reto. Em seguida foi gravado por incisão um quadrúpede muito 
esquemático (JE16-11) com cabeça estriada e pouco definida, e possíveis cornos quase retos dispostos em perfil biangular reto; a 
linha cérvico-dorsal é sinuosa e a ventral reta; o peito é côncavo e o bordo traqueal reto; as patas (duas por par) são lineares e 
dispostas segundo um perfil biangular reto. Por fim foi gravado um quadrúpede acéfalo (JE16-12); a cérvico-dorsal é reta e a 
garupa arredondada; as patas encontram-se representadas em perfil biangular oblíquo; a linha ventral ventre parece corresponder a 
releitura do capríneo da base da sequência. 

Por trás de JE16-05, e dele separado por uma fratura, encontra-se se um possível vareto estriado orientado para a direita 
(JE16-13); apresenta cabeça triangular e hastes, sem pontas, dispostas em perfil biangular oblíquo; o pescoço é longo e o dorso 
sinuoso; as patas são triangulares e o peito convexo; a cauda é pontiaguda e a linha ventral convexa.  

Abaixo observa-se a representação da parte anterior de um quadrúpede inciso, definido por contorno múltiplo, orientado 
para a direita (JE16-14); apresenta cabeça triangular e dois cornos retos atirados para trás, em perfil biangular oblíquo; o pescoço 
é longo e esguio; o arranque do dorso é convexo, assim como o do peito. 

Neste painel, observa-se ainda perto do seu topo, uma outra possível figuração animal. Trata-se de um possível cervídeo 
inciso, definido por contorno simples e múltiplo, orientado para a direita (JE16-15); apresenta uma cabeça apenas esboçada, com 
linha fronto-nasal e bordo ventral algo convexos; as hastes estão representadas de forma não-natural; o bordo cervical é bastante 
convexo. Abaixo da cabeça deste animal encontra-se uma unidade gráfica da chave XIa; se a integrarmos na figura podemos estar 
perante um animal visto de trás, com a cabeça virada para a direita (sendo, portanto, aquela unidade gráfica a garupa do animal); 
esta interpretação tornaria muito mais naturalista o “pescoço” do animal (que passaria assim a pescoço e bordo do flanco 
esquerdo) e explicaria bem a “aura de estranheza” das hastes do animal. 

No terço superior das superfícies que até agora temos vindo a tratar identifica-se maioritariamente unidades gráficas não 
figurativas incisas; neste caso, porém, as fracturas da rocha condicionaram a composição; assim, o painel da esquerda está 
dominado por unidades da chave Ia, enquanto que o que se encontra ao seu lado apresenta uma heterogeneidade maior. Assim, no 
da esquerda, para além de sete motivos da chave Ia, descriminaram-se ainda os seguintes: a JE16-13 associa-se uma unidade 
gráfica da chave XIa e uma da XIb; para cima, à sua esquerda observa-se uma da X; entre JE16-13 e JE16-14 encontra-se uma da 
XIa, uma da XIb e uma da XIc; a JE16-15 associam-se quatro da XIb, uma da XIc e uma da XId; à esquerda daquele animal 
reconhece-se ainda uma da IXa, duas da XIa e uma da XIb; por entre as unidades da chave Ia encontra-se ainda uma da VIIa, uma 
da IXa, uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb, uma da X, duas da XIa e uma da XId. Em volta do painel observa-se umas 
quantas unidades mais; assim, junto do topo encontra-se uma da chave XIa; no sector superior esquerdo observa-se uma da XIc e 
uma da XIIIb; junto do limite esquerdo do painel, um pouco abaixo das patas de JE16-15, identifica-se uma da XIa; na zona 
inferior do painel observa-se uma da XIb. No meio da zona lascada observa-se o que neste momento é uma unidade gráfica da 
chave XIa, mas esta mesma incisão poderá corresponder aos restos de algo mais complexo. 

No painel central ignorámos as incisões existentes na base entre JE16-01 e JE16-03 devido à extrema confusão que aí se 
verifica entre traços mais antigos e outros que se reportarão seguramente à Idade do Ferro. Passemos à descriminação das incisões 
consideradas. A JE16-01 associam-se uma da chave IIa, quatro da VIIa, três da IXa, sete da IXaa, uma da IXab, quatro da IXb, 
quatro da IXba, sete da IXbb, quatro da X, vinte e uma da XIa, catorze da XIb, seis da XIc, uma da XId e duas da XIIIb. A JE16-
01 e JE16-04 associam-se uma da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Entre JE16-01 e JE16-02 encontra-se uma da XIa. Entre JE16-
01, JE16-06 e JE16-07 identifica-se uma da Ib, uma da IIb, seis da VIIa, três da IXa, quatro da IXaa, duas da IXab, três da IXb, 
uma da IXba, quatro da IXbb, uma da X, trinta e seis da XIa, treze da XIb, cinco da XIc e duas da XId. A JE16-02 associam-se 
cinco da XIa. Entre JE16-02 e JE16-03 encontra-se uma da XIa. A JE16-03 associam-se uma da IIb, duas da VIIa, duas da IXa, 
uma da IXaa, duas da IXab, uma da IXb, duas da IXba, três da IXbb, doze da XIa, doze da XIb, duas da XIc e uma da XId. À 
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direita daquela figura reconhece-se uma da IXb, seis da XIa e duas da XIc. A JE16-04 associam-se duas da VIIa, uma da IXab, 
uma da X, nove da XIa e cinco da XIb. Para a sua direita identifica-se uma da IXa, duas da IXaa, duas da IXb, uma da IXba, uma 
da X, doze da XIa, sete da XIb e cinco da XIc. A JE16-05 associam-se uma da IXba, seis da XIa e quatro da XIb. Para a sua 
esquerda observa-se ainda três da XIa. A JE16-06 associam-se uma da IXbb e uma da X. A JE16-06 e JE16-07 associam-se uma 
da VIIa, uma da IXaa, uma da IXb, três da XIa e uma da XIb. A JE16-07 associam-se uma da IIa, uma da IIIb, sete da VIIa, três 
da VIII, sete da IXa, três da IXaa, seis da IXab, duas da IXb, cinco da IXba, cinco da IXbb, uma da IXc, dezanove da XIa, vinte da 
XIb, dezoito da XIc e duas da XIIIb. Para cima de JE16-07 identifica-se duas da VIIa, uma da IXa, duas da X, dezoito da XIa, 
cinco da XIb e duas da XIc. Para a esquerda de JE16-06 e JE16-07 identifica-se uma da VIIa, duas da IXaa, uma da X, catorze da 
XIa e uma da XIb. Para a esquerda de JE16-06 e JE16-07, acima dos restantes animais, e até uma fissura horizontal que atravessa 
o painel, observa-se duas da Ib, uma da IIIc, sete da VIIa, uma da VIII, cinco da IXa, doze da IXaa, dezasseis da IXab, três da IXb, 
seis da IXba, nove da IXbb, nove da X, quarenta e quatro da XIa, vinte e quatro da XIb, vinte da XIc, cinco da XId e duas da 
XIIIb. Abaixo dos animais, junto do limite esquerdo do painel observa-se uma da XIa. Na zona superior do painel, acima da 
fissura atrás referida, observa-se uma da Ia, três da IIIb, duas da VIIa, três da VIII, onze da IXa, onze da IXaa, seis da IXab, quatro 
da IXb, seis da IXba, quatro da IXbb, quatro da X quarenta e cinco da XIa, vinte e duas da XIb, dezassete da XIc, duas da XId e 
quatro da XIIIb. A JE16-08 associam-se uma da IXaa, uma da IXb, uma da IXba, seis da XIa e três da XIb. A JE16-08 e JE16-09 
associa-se uma da XIb. A JE16-08, JE16-10, JE16-11 e JE16-12 associam-se uma da XIa e uma da XIb. A JE16-10 associam-se 
uma da IXaa, seis da XIa, duas da XIb e uma da XId. A JE16-10 e JE16-11 associam-se uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXbb 
e uma da XIb. A JE16-10, JE16-11 e JE16-12 associam-se uma da IXab, uma da IXba, cinco da XIa e uma da XIc. A JE16-11 
associa-se uma da XId. Finalmente, acima dos animais, e até ao limite superior do painel identifica-se uma da Ia, duas da IIa, duas 
da IIIc, oito da VIIa, quatro da VIII, dez da IXa, dez da IXaa, onze da IXab, cinco da IXb, seis da IXba, nove da IXbb, uma da 
IXc, cinco da X, cinquenta e seis da XIa, trinta e cinco da XIb, trinta e quatro da XIc, vinte e uma da XId e sete da XIIIb. 

A disposição das restantes figuras da rocha parece já ser condicionada pela fracturação da rocha; de facto os motivos 
distribuem-se por “colunas”, correspondendo os limites destas “colunas” aos limites dos próprios painéis. Estes são em número de 
quatro e encontram-se para a direita dos que descrevemos até agora. No primeiro destes (o que se situa mais próximo das 
superfícies descritas até ao momento) destaca-se em cima um possível auroque estriado muito esquemático orientado para a direita 
(JE16-16) e em baixo um macho de cabra-montês também estriado e orientado para a direita (JE16-17); o primeiro apresenta 
cabeça sub-retangular com a zona do focinho em aberto, sendo a linha fronto-nasal e o bordo ventral sub-retilíneos; os dois cornos 
são curvos, dispostos praticamente na vertical e representados em perfil biangular reto; a linha cérvico-dorsal é quase reta, assim 
como a ventral; as duas patas da frente dispõem-se em perfil biangular oblíquo; a da direita é definida por um bordo caudal reto e 
um cranial modelado, onde se observa o antebraço; a da esquerda é linear; os quartos traseiros não estão representados, sendo a 
figura interrompida pelo limite esquerdo do painel; o bordo traqueal é côncavo. JE16-17 apresenta cabeça subtriangular com linha 
fronto-nasal e bordo ventral sinuosos, e focinho apontado; os dois cornos estão representados em perfil biangular oblíquo, sendo o 
da direita em forma de S e o da esquerda curvo; o pescoço é algo alongado; o dorso é reto, nele se reconhecendo uma banda 
composta no interior por uma série de traços diagonais paralelos entre si; a garupa é angulosa; apenas se observa uma pata traseira, 
nela se reconhecendo a coxa; a linha ventral é convexa; as duas patas da frente retas e com cascos, foram gravadas em perfil 
biangular oblíquo; o peito é reto. 

As restantes incisões do painel correspondem a unidades gráficas não figurativas. Associa-se a JE16-16 uma da chave 
XIa. Acima daquela figura observa-se uma da IXb, uma da XIa, uma da XIb e uma da XIc. Entre JE16-16 e JE16-17 observa-se 
uma da IIa, uma da IXb, uma da X, uma da XIa e uma da XIb. A JE16-17 associam-se uma da VIIa, uma da IXab, uma da IXbb, 
uma da IXc, uma da X, três da XIa e uma da XId. 

Em frente a JE16-17, e já no painel à sua direita, observa-se um quadrúpede acéfalo definido por incisão simples e 
orientado para a direita (JE16-18); o pescoço é longo e afilado; o dorso é côncavo e a garupa angulosa; as patas traseiras são 
também retas e dispostas em perfil biangular oblíquo, correspondendo a da esquerda ao prolongamento da linha da nádega e a da 
direita ao prolongamento da linha do ventre após a inflexão inguinal; a linha ventral é convexa e o peito quase reto; da pata 
dianteira apenas se observa o arranque. 

Um pouco acima observa-se um prótomo de cavalo muito esquemático orientado para a direita (JE16-19); foi conseguido 
por incisão e a linha fronto-nasal aproveita parte de uma fissura natural aí existente; a nuca é angulosa; a linha fronto-nasal é reta e 
o bordo ventral convexo; o bordo traqueal é longo e reto. 

As restantes incisões do painel correspondem a unidades gráficas não figurativas; a JE16-18 associam-se uma da chave 
XIa, uma da XIb e uma da XIIb. Abaixo daquele quadrúpede observa-se duas da XIa, duas da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb. 
Entre JE16-18 e JE16-19 observa-se uma da IXba, uma da X e duas da XIa. A JE16-19 associam-se três da XIa. Acima deste 
último animal observa-se ainda duas da Ib, uma da IXa, uma da IXab, uma da IXbb, seis da XIa e uma da XIb. 

No painel à direita devemos destacar um prótomo de veado inciso (JE16-20) e um outro de cavalo estriado (JE16-21), 
ambos orientados para a direita. O primeiro foi gravado mesmo em frente a JE1617; apresenta cabeça subtrapezoidal com linha 
fronto-nasal ligeiramente convexa, focinho e bordo ventral retos; na cérvico-dorsal observa-se o garrote; o bordo traqueal é reto; 
as hastes dispõem-se em perfil biangular oblíquo, nelas se observando os estoques, contraestoques, pontas intermédias e coroas. 

O prótomo do cavalo apresenta uma cabeça semelhante, tendo as orelhas sido gravadas em perfil biangular oblíquo; atrás 
da da direita surge a crineira, configurada por uma série de pequenos traços dispostos na diagonal e paralelos entre si; o pescoço é 
longo. 
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Abaixo de JE16-20 observa-se um quadrúpede inciso orientado para a direita (JE16-22); apresenta cabeça 
subtrapezoidal, com linha fronto-nasal reta, bordo ventral convexo, mantendo-se o focinho em aberto; o bordo cervical é convexo; 
o dorso é reto; o a linha ventral é sinuosa; a pata dianteira é linear e o peito reto. 

As restantes incisões correspondem a unidades não figurativas. A JE16-20 associam-se uma da chave IXaa, uma da 
IXbb, duas da XIa e uma da XIc. Entre JE16-20 e JE16-21 observa-se uma da IXa, uma da IXba e uma da XIa. 

Em frente ao cavalo foi gravado, já no painel da direita uma camurça estriada orientada para a direita (JE16-23); 
apresenta cabeça subtrapezoidal com linha fronto-nasal convexa, focinho arredondado e bordo ventral convexo: apenas um corno, 
delimitado por incisão simples, foi gravado; por trás localizam-se as orelhas dispostas em perfil biangular reto; o pescoço é longo; 
a linha cérvico-dorsal apresenta ligeira convexidade na zona do garrote, dorso côncavo e garupa reta; esta perfaz um ângulo reto, 
dela nascendo a cauda, representada por três traços retos inclinados para cima e paralelos entre si; a nádega é ligeiramente 
arredondada; as duas patas traseiras apresentam-se em perfil biangular oblíquo, sendo a da direita reta e a da esquerda encurvada 
para a frente; as dianteiras são ambas retas e dispostas em perfil biangular oblíquo; a linha ventral é convexa. 

Por cima deste animal encontra-se um auroque estriado voltado para a direita (JE16-24); apresenta cabeça subtriangular 
com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos, e focinho apontado; os cornos, representados em perfil biangular oblíquo, são 
curvos; por trás surge uma espécie de “crineira” composta por uma série de pequenos traços paralelos dispostos na diagonal; a 
cérvico-dorsal é tendencialmente reta, arredondando na zona da garupa; a cauda surge a partir da nádega; as patas traseiras, de 
forma grosso modo triangular, representam-se em perfil biangular oblíquo; relativamente às dianteiras, apenas uma foi gravada; a 
linha ventral é ligeiramente côncava na zona inguinal; o bordo traqueal é retilíneo. 

Associadas a ambos os animais observa-se uma haste de veado isolada; reconhece-se o tronco, a ponta intermédia e a 
coroa. 

A JE16-24 associa-se ainda uma unidade gráfica não figurativa da chave XIa. 
 

Rocha 17 (Fig. 155a): Localiza-se na margem esquerda do Vale de José Esteves, praticamente em frente da rocha 
anterior, distanciando-se da ribeira cerca de 5 m; localiza-se a cerca de 187 m de altitude. Trata-se de uma superfície vertical, 
muito fraturada, orientada para és-nordeste, de configuração irregular e superfície lisa e de cor castanho-avermelhada. 
 As unidades gráficas identificadas foram todas conseguidas por incisão. A figura que mais se destaca corresponde a uma 
cerva estriada, orientada para a direita e reduzida à sua metade cranial devido a fratura do suporte (JE17-01); a cabeça é de forma 
triangular com linha fronto-nasal reta, bordo ventral convexo e focinho apontado; as orelhas são foliformes e atiradas para trás em 
perfil biangular reto; o bordo cervical é côncavo e o dorso reto, não se observando vestígios de garrote; o bordo traqueal é 
côncavo, sendo separado da ganacha por goela convexa; convexo é também o peito do animal; as patas dianteiras são esguias, 
dispondo-se em perfil biangular reto. 
 Em frente do animal anterior observa-se outra cerva estriada, orientada para a direita (JE17-02); este animal é de mais 
fácil leitura na sua zona anterior, zona essa delimitada por “degrau” existente no painel. A cabeça é de forma oblonga com linha 
fronto-nasal e bordo ventral retos e focinho convexo; as orelhas são foliformes e atiradas para trás em perfil biangular oblíquo; o 
bordo cervical é reto, o garrote ténue e o dorso reto; o bordo traqueal é reto e o peito convexo; as patas dianteiras são retas e 
dispostas em perfil biangular reto; não se observa qualquer linha ventral; para a esquerda do degrau parece observar-se a pata 
traseira do animal com coxa triangular e canela reta. 
 Mais abaixo, misturando-se a sua crineira com as patas dianteiras do animal anteriormente descrito, observa-se um cavalo 
estriado, também orientado para a direita (JE17-03). A cabeça é de forma troncocónica com linha fronto-nasal reta e bordo ventral 
e focinho convexos; a nuca é convexa sendo bordejada por duas orelhas lineares, dispostas em perfil biangular reto; a crineira é de 
configuração convexa, sendo preenchida por uma série de traços dispostos diagonalmente e paralelos entre si; o bordo cervical é 
côncavo; do bordo dorsal do tronco observa-se o garrote algo proeminente e o dorso reto; o bordo traqueal é côncavo e o peito 
convexo; os membros anteriores dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o esquerdo reto e o direito configurado por 
antebraço triangular e canela direita; o bordo ventral do tronco é convexo; apenas uma pata traseira é observável, apresentando-se 
esta apenas esboçada; os quartos traseiros do animal desapareceram devido a fratura do suporte. 
 Entre os três animais referidos parece observar-se ainda um equídeo estriado orientado para a esquerda (JE17-04); este 
apresenta uma cabeça de dimensões exageradas relativamente ao resto do corpo; apresenta forma grosso modo triangular, com 
linha fronto-nasal reta, bordo ventral subtilmente convexo e focinho aberto; alguns traços por cima da fronte poderão configurar 
duas orelhas dispostas em perfil biangular oblíquo às quais se encosta uma crineira tendencialmente reta; não se observa vestígios 
do bordo cervical nem de garrote; o dorso é reto, assim como a garupa; na extremidade caudal desta parece apreciar-se uma raiz de 
cauda de forma triangular; dos quartos traseiros do animal observa-se apenas uma nádega convexa e algo desproporcional e o par 
de membros posteriores, dispostos em perfil uniangular e apresentando ambos algo grau de modelagem; o bordo ventral do tronco 
é reto; reto é também o bordo traqueal, assim como o peito do animal; do animal observa-se ainda um membro anterior de forma 
reta e atirado para a frente. 
 Um possível quinto zoomorfo encontra-se acima das figurações até agora descritas; trata-se de uma possível 
representação de equídeo reduzido à linha fronto-nasal, crineira e bordo dorsal do tronco (JE17-05); encontra-se orientado para a 
direita e inclinado para cima, tendo sido conseguido por incisão simples (bordo dorsal do tronco), dupla (linha fronto-nasal) e 
múltipla (crineira); a linha fronto-nasal é reta; a crineira algo convexa e terminada em ponta e o bordo dorsal do tronco reto. 
 As restantes gravuras correspondem a unidades gráficas não figurativas conseguidas por incisão. A JE17-01 associam-se 
uma da chave XIa, uma da XIb e uma da XIc. A JE17-01, JE17-02 e JE17-04 associam-se três da XIc. A JE17-01 e JE17-04 
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associam-se uma da IXb, uma da IXba e uma da XIc. A JE17-02 associam-se uma da IXb e uma da XIc. A JE17-02, JE17-03 e 
JE17-04 associam-se uma da VIIa, uma da IXa, uma da IXbb, uma da XIa e três da XIc. A JE17-02 e JE17-04 associam-se uma 
da VIIa, uma da IXb, duas da XIa, três da XIb e uma da XIc. A JE17-03 associam-se uma da Ib, três da VIIa, uma da IXa, uma da 
IXb, uma da IXba, seis da XIa, nove da XIb, duas da XIc e uma da XIIIb. A JE17-03 e JE17-04 associam-se uma da IXbb, uma 
da XIa, duas da XIb e uma da XIc. À direita de JE17-03 observa-se duas da IXb, uma da IXba, uma da XIa, uma da XIb e uma da 
XId. Exclusivamente a JE17-04 associa-se uma da chave IXaa. A JE17-05 associam-se uma da IXa, quatro da XIa e uma da XIb. 
À esquerda daquele animal observa-se uma da chave Ib, uma da VIIa, uma da IXa, duas da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, uma 
da IXbb, duas da XIa, duas da XIb e cinco da XIc. Já à direita de JE17-05 observa-se quatro da XIa e duas da XIb. Abaixo das 
unidades gráficas figurativas observa-se ainda uma da chave Ia, uma da IXb, dezassete da XIa e seis da XIb. Já para cima dos 
animais reconhece-se uma da IIb, duas da VIIa, duas da IXaa, duas da IXb, sete da XIa, duas da XIb, seis da XIc e uma da XIIIb. 

 
Fig. 155: Rochas 17 (A) e 19 (B) do Vale de José Esteves. A: decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Marcelo 
Silvestre; B: decalque parcial efetuado pelo autor, com o apoio de Fernando Barbosa. 
 

Rocha 19 (Fig. 155b): É referida na bibliografia desde 2002, sendo o sítio então conhecido inventariado como Alto da 
Bulha (Baptista & García, 2002, 192). Localiza-se na vertente esquerda do Vale de José Esteves, a uma cota de cerca de 290 m de 
altitude. Corresponde a uma rocha de contorno irregular dividida em vários painéis regulares e lisos, orientados para és-sudeste; 
apresentam cor castanho-alaranjada. Distribuídas pela rocha observa-se figurações da Idade do ferro e pleistocénicas. Desta 
últimas apenas se decalcou uma figura existente num pequeno painel de forma subquadrangular. Corresponde a uma cerva estriada 
orientada para a direita (JE19-01); a cabeça encontra-se levantada, apresentando configuração subtriangular; a linha fronto-nasal é 
algo sinuosa, encontrando-se a fronte algo bombeada; o bordo ventral é reto; a zona do focinho manteve-se em aberto; as orelhas 
são foliformes e dispostas em perfil biangular reto; o pescoço é longo e de forma tubular; a linha cérvico-dorsal é algo reta e a 
ventral convexa; os quartos traseiros encontram-se interrompidos pelo limite esquerdo do painel; a pata dianteira é de forma 
triangular. 
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1.13. Vermelhosa 
Rocha 1 (Fig. 156): É referida na bibliografia desde 1997 (Zilhão, 1997a, 33). Localiza-se na vertente esquerda da ribeira 

da Vermelhosa, a cerca de 160 m de altitude. Corresponde a um imenso painel de cor castanho-alaranjada, orientado para és-
sudeste; a superfície é regular e lisa; apresenta gravuras da Idade do Ferro e pleistocénicas; destas últimas apenas se decalcou um 
macho de cabra-montês estriado, orientado para a direita (Vr01-01) que se encontra sobreposto por um cavaleiro de cronologia 
sidérica. A cabeça do animal encontra-se mutilada na zona do focinho; a linha fronto-nasal é reta e o bordo ventral convexo; os 
cornos são quase retos e dispostos em perfil biangular (não se percebendo se oblíquo, se reto, devido à interrupção do corno 
esquerdo pelo limite do painel); a orelha é afilada e atirada para trás; a pera é de forma subtriangular; o pescoço é curto e de 
configuração tubular; o dorso é de tendência reta e a garupa algo convexa; a cauda é definida por três curtos traços curvos, 
paralelos entre si; a nádega é reta; a pata traseira é de configuração curva; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é reta. 

 
Fig. 156: Detalhe da rocha 1 da Vermelhosa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João 
Félix). 
 
1.14. Vale de Cabrões 

Rocha 1 (Fig. 157): É conhecida desde 1995 (Rebanda, 1995a, 13; 1995b, 15). Decalque parcial desta rocha, que aqui 
reproduzimos, é dado a conhecer em 1999 (Baptista, 1999b, 139). O dispositivo parietal localiza-se na vertente esquerda de Vale 
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de Cabrões, a uma cota de cerca de 232 m. Corresponde a um imenso painel de forma poligonal, orientado para és-sudeste; 
apresenta cor castanho-alaranjada e uma superfície regular e lisa. Apenas se decalcou duas unidades gráficas. 
 Uma destas corresponde a um veado picotado (variante B), orientado para a direita, com a cabeça torcida para trás 
(VC01-01); a cabeça apresenta forma subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; a boca encontra-se delimitada e 
aberta; as hastes dispõem-se em perfil biangular reto, observando-se em ambas os estoques, contraestoques, pontas intermédias e 
coroas; a orelha é linear; o pescoço encontra-se encurvado sendo de configuração tubular; o corpo é subelíptico, com linhas 
cérvico-dorsal e ventral algo convexas; a cauda é linear e encurvada; a nádega é convexa; as patas traseiras dispõem-se em perfil 
biangular oblíquo, nelas se observando as coxas triangulares, os jarretes, as canelas e os cascos fendidos; as da frente apresentam-
se também em perfil biangular oblíquo, sendo lineares e terminadas em cascos; entre as patas traseiras parece identificar-se o 
escroto, observando-se a bainha um pouco à frente da zona inguinal; o peito é algo convexo; parte do corpo do animal (em 
particular a cabeça, pescoço, quartos traseiros e patas) encontra-se preenchida interiormente quer por picotagens, quer por 
incisões. 
 A segunda unidade gráfica decalcada corresponde a uma não figurativa de da chave XIa, associada ao animal, e 
igualmente conseguida por picotagem. 

 
Fig. 157: VC01-01 e a unidade gráfica não figurativa da chave XIa. 
 

Rocha 4 (Fig. 158): Foi dada a conhecer em 1999, quando se publicou decalque parcial e algumas fotos do seu 
dispositivo parietal, interpretado como um rebanho de capríneos (Baptista, 1999b, 134-135). Um decalque mais completo é dado a 
conhecer em 2009 (idem, 2009a, 162). A rocha localiza-se na vertente esquerda de Vale de Cabrões, a cerca de 285 m de altitude; 
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corresponde a um painel de cor castanho-alaranjada e forma sub-rectangular, orientado para és-sudeste; apresenta uma superfície 
regular e lisa. Contrariamente à interpretação original, consideramos estar perante um conjunto de sete possíveis varetos incisos, 
definidos por contorno simples, orientados para a esquerda. 

 
Fig. 158: Rocha 4 de Vale de Cabrões (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, António 
Martinho Baptista e João Félix). 
 
 Dois deles encontram-se um acima do outro, no extremo esquerdo do conjunto. O de cima (VC04-01) apresenta cabeça 
de forma amendoada, com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos; o focinho é algo apontado; no interior observa-se uma 
boca linear; as hastes são de forma curva, encontrando-se reduzidas aos troncos e dispondo-se em perfil biangular oblíquo; as 
orelhas são lineares e representadas segundo aquela perspetiva; o pescoço é de forma subtriangular; a linha cérvico-dorsal é reta e 
a garupa arredondada; a cauda é foliforme e caída sobre a nádega; esta é convexa e a pata traseira definida por dois bordos retos; a 
linha ventral é convexa; a pata dianteira apresenta uma coxa triangular e uma canela retilínea, fechada na extremidade e dobrada 
para dentro; o bordo traqueal é reto. 
 O animal de baixo (VC04-02) encontra-se algo inclinado para baixo, com a cabeça levantada; esta apresenta forma sub-
retangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral retos; o focinho está apenas esboçado; as hastes são curvas e curtas, dispondo-se 
em perfil biangular oblíquo, perspetiva essa adoptada também na figuração das orelhas lineares; o pescoço é algo curvo, sendo de 
morfologia tubular; a cérvico-dorsal apresenta um garrote subtil, dorso algo côncavo e garupa convexa; a cauda é definida por dois 
traços rectos caídos sobre a nádega; esta é convexa; a pata traseira apresenta uma coxa que se prolonga pelo flanco; é definida por 
dois bordos que se ligam na extremidade distal; o jarrete está representado; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é de forma 
grosso modo triangular e o peito algo convexo. 
 Atrás de VC04-01 encontram-se outros dois animais dispostos um acima do outro. O de cima (VC04-03) apresenta 
cabeça sub-retangular, com linha fronto-nasal, mandíbula e bordo ventral retos; as hastes são curvas e dispostas em perfil 
biangular reto; as orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular oblíquo; o pescoço é curto, curvo e de morfologia tubular; a 
cérvico-dorsal é algo convexa e a garupa angulosa; a cauda é foliforme e caída sobre a nádega; esta é convexa; a pata traseira é 
extremamente modelada; observando-se a coxa, joelho e casco; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é definida por dois 
bordos curvos paralelos entre si, observando-se no caudal a configuração do antebraço; o peito é sub-retilíneo. 
 O animal de baixo (VC04-04) apresenta cabeça sub-retangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral algo modelados; o 
focinho encontra-se esboçado apenas, entre o queixo e a boca do animal; no interior da cabeça, para além da boca linear, observa-
se o olho do animal; as hastes são definidas perimetralmente, sendo retas e dispostas em perfil biangular oblíquo; a orelha é 
foliforme e atirada para trás; o pescoço é de morfologia subtriangular; o dorso é algo convexo, assim como a garupa; a cauda é 
foliforme e caída sobre a nádega; esta é convexa; a pata traseira é bastante modelada, com coxa, canela e casco; a linha ventral é 
convexa; a pata dianteira é também modelada, com antebraço, canela e casco; o peito é convexo. 
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 Por trás dos dois últimos animais descritos encontra-se um outro (VC04-05); apresenta cabeça de forma subelíptica, com 
linha fronto-nasal e bordo ventral convexos; o focinho encontra-se em aberto; no interior da cabeça observa-se a boca e o olho do 
animal; as hastes e orelha são semelhantes às do animal descrito previamente; o pescoço é curto; o dorso é algo convexa, assim 
como a garupa; a cauda é definida por dois traços retos, paralelos entre si e caídos sobre a nádega; esta é reta; a pata traseira é 
definida por um bordo caudal reto e um cranial modelado, onde se observa a distinção entre a coxa e a canela do animal; a linha 
ventral é convexa; a pata dianteira é modelada, com antebraço, jarrete, canela e casco; o peito é convexo. 
 Um pouco acima, à direita observa-se um outro animal (VC04-06); apresenta uma cabeça oblonga, com linha fronto-
nasal sinuosa e bordo ventral algo convexo; o focinho é de tendência oval, sendo interrompido pela boca aberta do animal; as 
hastes são curvas e curtas, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; as duas orelhas são dispostas segundo a mesma perspetiva; a 
nuca é convexa; o dorso é reto e a garupa convexa; a cauda é foliforme e caída sobre a nádega; esta é convexa; a pata traseira do 
animal é modelada, observando.se a coxa, a perna e o casco; a linha ventral é quase reta, observando-se a bainha; a pata dianteira é 
também modelada, observando-se o antebraço, canela e casco; o peito é convexo. 
 Por baixo de VC04-04 e VC04-05 encontra-se o maior animal do grupo (VC04-07); apresenta uma cabeça subelíptica, 
com linha fronto-nasal convexa e bordo ventral com ganacha convexa e queixo côncavo; a zona do focinho encontra-se em aberto; 
no interior da cabeça observa-se a boca e o olho elíptico; as hastes são definidas perimetralmente, apresentando forma reta e 
dispondo-se em perfil biangular oblíquo; a orelha é de forma subtriangular, observando-se no interior o pavilhão auricular; a 
cérvico-dorsal apresenta garrote subtil, dorso reto e garupa convexa; a cauda encontra-se reduzida a um traço curvo caído sobre a 
nádega do animal; esta apresenta uma configuração sinuosa; a pata traseira apresenta uma coxa triangular e uma canela definida 
por dois bordos retos, paralelos entre si; a linha ventral é convexa; a pata dianteira apresenta coxa subtriangular e canela definida 
por dois traços retos ligados na extremidade distal, encontrando-se esta última dobrada para dentro; o peito é convexo. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas. Associam-se a VC04-01 uma da chave IXab, 
uma da X, uma da XIa, duas da XIb e duas da XIc. Acima daquele animal identifica-se uma da XIa. Entre VC04-01 e VC04-02 
identifica-se três da XId. A VC04-02 associam-se duas da XIa, duas da XIb e duas da XIc. À esquerda daquele animal observa-se 
três da XIa. Entre VC04-02 e VC04-07 identifica-se uma da XIa, uma da XIb e uma da XIc. A VC04-03 associam-se quatro da 
XIa e uma da XIc. Acima daquele animal reconhece-se nove da XIa, uma da XIb e uma da XId. A VC04-04 associa-se uma da 
XIa. A VC04-05 associa-se uma da XIa. A VC04-06 associa-se uma da XIa. Acima daquele animal observa-se uma da IXa, uma 
da IXaa, treze da XIa e quatro da XIb. A VC04-07 associam-se duas da XIa. Finalmente, no sector esquerdo do painel identifica-
se ainda uma da IXaa, treze da XIa, seis da XIb e uma da XIc. 
 

Rocha 5 (Fig. 159): É conhecida desde 1999, quando se publicam decalques parciais e fotos do dispositivo parietal 
(Baptista, 1999b, 130-131). Em 2009 é dado à estampa decalque mais completo do painel (idem, 2009a, 166). Localiza-se a cerca 
de 68 m para oeste da anterior; corresponde a um painel vertical, de forma subtrapezoidal, que integra uma bancada orientada para 
és-sudeste; apresenta cor castanho-alaranjada, sendo a sua superfície regular e lisa. 
 A figura que mais se destaca corresponde a um macho de cabra-montês inciso, definido por contorno simples, orientado 
para a direita (VC05-01); apresenta uma cabeça altamente modelada; a linha fronto-nasal apresenta fronte bombeada e chanfro 
reto; o focinho é algo convexo; a boca encontra-se aberta, prolongando-se pela bochecha; o bordo ventral apresenta ganacha 
convexa e queixo côncavo; no interior observa-se ainda o olho amendoado; o corno é longo e em forma de S; a orelha é de forma 
triangular; a linha cérvico-dorsal apresenta bordo cervical reto, garrote saliente, dorso reto a garupa convexa; a cauda é de forma 
subtriangular e apontada para cima; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por bordo cranial curvo e caudal modelado, 
onde se identifica o jarrete; a linha ventral é convexa; a pata dianteira é subtriangular; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; 
um traço atravessa o ventre, podendo corresponder a uma demarcação cromática da barriga. 
 Este animal encontra-se no interior de um auroque macho inciso, definido por contorno simples e orientado para a direita 
(VC05-02); apresenta uma cabeça maciça, de forma sub-retangular, com linha fronto-nasal algo côncava, focinho convexo e bordo 
ventral reto, embora se observe um traço que poderá corresponder a um queixo convexo; os cornos são em forma de S, dispondo-
se em perfil biangular reto; a cérvico-dorsal apresenta cernelha proeminente, dorso côncavo e garupa convexa; da cauda só se 
observa o arranque do troço linear; a nádega não foi identificada; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes; a 
linha ventral apresenta ventre algo convexo e cilheira reta; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, paralelos entre si; o 
peito é convexo e o bordo traqueal reto; da boca do animal parece sair uma unidade gráfica da chave IXa. 
 O último zoomorfo identificado na rocha corresponde a uma diminuta cerva estriada orientada para a direita (VC05-03) 
que sobrepõe bordo caudal da pata dianteira de VC05-02; apresenta uma cabeça sub-retangular, com linha fronto-nasal côncava, 
bordo ventral reto e focinho convexo; as orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular reto; o pescoço é longo e de 
morfologia tubular; o tronco apresenta configuração sub-retangular; o dorso é reto e a garupa angulosa; a cauda encontra-se 
reduzida a um pequeno traço curvo levantado para cima; a nádega é sub-retilínea; as patas traseiras são lineares, encontrando-se 
representadas em perfil biangular oblíquo; a linha ventral é convexa; as patas dianteiras são também lineares, adoptando a mesma 
perspetiva que as traseiras. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas; a VC05-01 (e, consequentemente a VC05-02) 
associam-se três da chave XIa e uma da XIc. A VC05-02, para além da já referida de tipo IXa, associam-se três da IXaa, cinco da 
XIa, duas da XIb e uma da XId. A VC05-02 e VC05-03 associa-se uma da XId. 
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Fig. 159: Rocha 5 de Vale de Cabrões (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, António 
Martinho Baptista e João Félix). 
 

Rocha 6 (Fig. 160): É conhecida desde 1999, ano em que se publica decalques parciais e fotos do dispositivo parietal 
(Baptista, 1999b, 136-137). Integra a mesma bancada rochosa que o painel anterior, encontrando-se a cerca de 11,5 m para su-
sudoeste dele, sensivelmente à mesma altitude; é composta por três painéis verticais orientados para és-sudeste, de cor castanho-
alaranjada e superfícies regulares e lisas. 
 O painel da esquerda apresenta forma subtrapezoidal; do seu repertório figurativo fazem parte gravuras da Idade do Ferro 
e pré-históricas; apenas nos debruçaremos sobre estas; a figura que mais se destaca corresponde a um possível vareto, definido por 
picotagem e contorno múltiplo inciso, orientado para a direita e ligeiramente inclinado para cima (VC06-01); apresenta uma 
cabeça globular; a linha fronto-nasal apresenta fronte bombeada e chanfro reto; o bordo ventral e o focinho correspondem a um 
traço convexo; as hastes são curvas e dispostas em perfil biangular reto; o pescoço é longo, algo encurvado e de morfologia 
tubular; o tronco é de configuração sub-retangular; a cérvico-dorsal é sub-retilínea e a garupa angulosa; a nádega é algo convexa; a 
pata traseira é reta, assim como a linha ventral e a pata dianteira; o peito é convexo.
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Fig. 160: Rocha 6 de Vale de Cabrões (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, António Martinho Baptista e João Félix).
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 O animal anteriormente descrito sobrepõe outros dois. Um destes corresponde a um prótomo inciso de macho de cabra-
montês, definido por contorno simples e orientado para a direita (VC06-02); a cabeça é maciça e algo modelada; a linha fronto-
nasal é reta e o focinho convexo; o bordo ventral apresenta ganacha e queixo retos, sendo estes separados por mudanças de direção 
angulosas do traço; refira-se ainda que o limite da queixada se prolonga pelo interior do animal; o corno é reto e atirado para trás; 
a orelha apresenta configuração subtriangular; o bordo cervical é algo retilíneo e o ventral côncavo. 
 O outro animal sobreposto por VC06-01 corresponde a um auroque inciso, definido por contorno simples, inclinado para 
baixo e orientado para a esquerda (VC06-03); a cabeça apresenta morfologia subtriangular, com linha fronto-nasal e bordo ventral 
retos; o focinho é convexo; no interior da cabeça observa-se o olho foliforme, a narina e a boca; o corno é em forma de S e 
definido perimetralmente; a orelha é linear e atirada para trás; a cérvico-dorsal apresenta cernelha proeminente, dorso reto e 
garupa angulosa; a cauda é linear e atirada para trás; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por dois bordos paralelos entre 
si; a linha ventral é semielíptica; a pata dianteira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo 
traqueal reto. 
 As restantes incisões do painel configuram unidades gráficas não figurativas. A VC06-01 associam-se uma da chave IIIc, 
uma da IXa, uma da IXaa, uma da IXbb, duas da X, treze da XIa, cinco da XIb e duas da XIc. À direita daquele animal observa-se 
uma da IXaa, uma da IXab, uma da IXba, sete da XIa, cinco da XIb, uma da XIc, três da XId e uma da XIIIb. A VC06-01 e 
VC06-02 associam-se uma da IIIc, uma da XIa e uma da XIIIb. A VC06-01 e VC06-03 associam-duas da IIIc, uma da VIII, duas 
da IXba, uma da IXbb, uma da X, oito da XIa, oito da XIb e duas da XIc. Entre VC06-01 e VC06-03 encontra-se três da XIa. A 
VC06-02 associam-se duas da IXab, uma da X, cinco da XIa e quatro da XIb. Acima daquele motivo descobre-se duas da XIa e 
uma da XIb. A VC06-03 associam-se quatro da IXaa, uma da IXab, duas da IXb, uma da IXbb, duas da X, quinze da XIa, doze da 
XIb, uma da XIc, uma da XId e uma da XIIIb. Para a esquerda daquele animal reconhece-se ainda uma da IIa, uma da VIIa, três da 
IXa, três da IXaa, três da IXab, uma da IXba, uma da IXc, uma da X, vinte e cinco da XIa, quinze da XIb, seis da XIc, uma da XId 
e uma da XIIIb. Para além destas incisões reconhece-se ainda vários picotados dispersos. 
 O painel central é de forma triangular, nele se reconhecendo um animal seguro e um segundo provável. O primeiro 
localiza-se no sector inferior do painel, correspondendo a um prótomo muito esquemático de um cavalo inciso, definido por 
contorno simples, orientado para a direita (VC06-04); a cabeça apresenta forma subtrapezoidal, com linha fronto-nasal, focinho e 
bordo ventral retos; as orelhas são lineares e dispostas em perfil biangular oblíquo; o bordo cervical é em forma de S e o ventral 
algo convexo. 
 O possível animal corresponde a uma forma picotada que poderá corresponder à cabeça e tronco de um quadrúpede 
orientado para a esquerda e inclinado para baixo (VC06-05); apresenta nuca convexa e cabeça subtriangular, com linha fronto-
nasal algo côncava, focinho convexo e bordo ventral sub-retilíneo; o tronco apresenta uma cérvico-dorsal convexa, enquanto peito 
e linha ventral são retos; não se observam patas. 
 Para além de concentrações de picotados soltos (sobretudo sobre VC06-05) observa-se várias incisões que poderão 
corresponder a unidades gráficas não figurativas. Associam-se a VC06-04 uma da chave XIa. A VC06-05 associam-se uma da 
IXa, uma da IXaa, três da IXab, uma da IXb, uma da IXc, cinco da XIa, uma da XIb, uma da XIc e uma da XIIIb . À direita 
daquele motivo observa-se uma da XIa, e à sua esquerda uma da IXaa, cinco da XIa e uma da XIb. 
 O painel da direita é de forma sub-retangular, nele se identificando dois animais. O de maiores dimensões corresponde a 
uma fêmea de cabra-montês estriada orientada para a direita (VC06-06); a cabeça é de forma subtriangular; a linha fronto-nasal 
apresenta distinção entre fronte e chanfro mediante estrangulamento do traço; o focinho é convexo e o bordo ventral reto; apenas 
um corno está representado, sendo delimitado pelos dois bordos; o pescoço é curto e de morfologia tubular; o tronco é de forma 
sub-retangular; a cérvico-dorsal é reta e a garupa convexa; a cauda é triangular, encontrando-se levantada; a nádega é convexa; a 
pata traseira é retilínea; a linha ventral apresenta ventre côncavo e cilheira convexa; a pata dianteira é definida por dois bordos 
retos, paralelos entre si; o peito é convexo. 
 O outro animal localiza-se atrás do anterior; corresponde a um quadrúpede estriado orientado para a direita (VC06-07); a 
cabeça é subtriangular com linha fronto-nasal e bordo ventral convexos; o focinho é apontado; a orelha é linear e atirada para a 
frente; o tronco é de morfologia sub-retangular; o dorso é reto e a garupa angulosa; a nádega é convexa; a pata traseira é definida 
por dois bordos curvos divergentes; a linha ventral é côncava; não é claro se o animal dispõe de duas patas dianteiras lineares 
dispostas em perfil biangular oblíquo, se apenas dispõe de uma definida por dois bordos retos paralelos entre si. 
 As restantes incisões do painel configuram unidades gráficas não figurativas. Associam-se a VC06-06 duas da chave XIa. 
À sua direita observa-se três da XIa e duas da XIb, enquanto acima dela se reconhece duas da XIa. Associam-se a VC06-07 uma 
da IXba e duas da XIa. Imediatamente abaixo observa-se uma da IXab, uma da XIa e duas da XIb. Junto ao limite esquerdo do 
painel foram gravadas uma da IXa, uma da XIb e uma da XIIIb. Na zona superior do painel inventariaram-se uma da IXab e uma 
da XIa. Finalmente, na zona inferior direita reconhece-se uma da XIb. 
 

Rocha 7 (Fig. 161): Foi dada a conhecer em 2012, ano em que se publica o seu decalque (Santos, 2012, 58). Localiza-se a 
cerca de 7 m para su-sudeste da bancada onde se integram as rochas previamente descritas, a uma altitude de cerca de 295 m. 
Corresponde a um painel vertical orientado para és-sudeste, de cor castanho-alaranjada e superfície regular e lisa. 
 Apenas se identifica um zoomorfo. Corresponde este a um cavalo inciso, definido por contorno simples, orientado para a 
direita (VC07-01); apresenta uma cabeça altamente modelada; na linha fronto-nasal percebe-se bem a diferença entre a fronte e o 
chanfro; o focinho é convexo; no bordo ventral é evidente a distinção entre a ganacha convexa e o queixo reto; no interior observa-
se um olho oval e a boca; a orelha é triangular; a crineira perfaz um degrau com a nuca; é de forma convexa e encontra-se 
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preenchida por alguns traços no interior; o tronco é extremamente alongado; a cérvico-dorsal apresenta garrote saliente, dorso 
longo e côncavo e garupa convexa; a cauda é linear e a nádega convexa; da pata traseira observa-se o bordo caudal da coxa; a zona 
inguinal é arredondada; a linha ventral é convexa, assim como o peito/ bordo traqueal (que correspondem ao prolongamento 
daquele); o animal não dispõe de pata dianteira. 
 As restantes incisões correspondem a unidades gráficas não figurativas; associam-se diretamente a VC07-01 três da 
chave XIa. À sua esquerda observa-se duas da XIa e uma da XIc. Por cima do zoomorfo distingue-se ainda uma da IXab, quatro 
da XIa, uma da XIb e duas da XIc. 

 
Fig. 161: Rocha 7 de Vale de Cabrões (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida). 
 

Rocha 32 (Figs. 162 a 164): É conhecida desde 2012, ano em que se publica o seu decalque (Santos, 2012, 60). Embora 
inventariada como Vale de Cabrões, esta rocha localiza-se no sítio de Relento. Situa-se na vertente esquerda de Vale de Cabrões, a 
uma cota de x m de altitude. Corresponde a um conjunto de quatro superfícies verticais orientadas para és-sudeste; apresentam cor 
castanho-alaranjada e uma superfície regular mas por vezes algo rugosa. 
 O primeiro painel apresenta morfologia irregular; é dominado por auroque macho inciso, definido por contorno múltiplo, 
orientado para a direita (VC32-01); a cabeça apresenta forma subtrapezoidal; a linha fronto-nasal apresenta fronte bombeada e 
chanfro reto; o focinho é convexo; a mandíbula apresenta ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se o olho com 
lacrimal, narina semioval e boca; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o direito em forma de S e o esquerdo 
reto; a orelha é de morfologia foliforme; a cérvico-dorsal apresenta cernelha pronunciada, dorso algo côncavo e garupa angulosa; a 
cauda apresenta inserção foliforme, terminando em vassoura; as nádegas são convexas; as patas traseiras dispõem-se em perfil 
uniangular, sendo ambas modeladas, com coxas, jarretes, canelas e cascos fendidos; a linha ventral apresenta ventre convexo e 
cilheira côncava; a bainha está representada, sendo afilada; as patas dianteiras encontram-se também representadas em perfil 
uniangular, sendo também ambas modeladas, com antebraços, joelho, cascos e subdedo; a barbela é suavemente côncava e o peito 
convexo; distingue-se algumas delimitações internas no corpo do animal, destacando-se as coxas, antebraços e zona inguinal.
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Fig. 162: Rocha 32 de Vale de Cabrões (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do autor). 
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Fig. 163: Painel da esquerda da rocha 32 de Vale de Cabrões (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do autor). 
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Fig. 164: Segundo e terceiro painel da rocha 32 de Vale de Cabrões (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e do autor).
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 Associam-se a este animal as unidades gráficas seguintes (todas incisas): uma da chave IIIb, uma da VIIa, uma da VIII, 
quatro da IXa, quatro da IXaa, uma da IXb, nove da XIa, oito da XIb, cinco da XIc e duas da XIIIb. Para a sua esquerda observa-
se duas da IXa, quatro da XIa, oito da XIb, sete da XIc e uma da XId. Para baixo do animal observa-se uma da IXa e quatro da 
XIa. Para a sua direita reconhece-se uma da IXb, cinco da XIa, quatro da XIb e duas da XIIIb. 
 O painel seguinte apresenta forma subtrapezoidal; nele apenas se reconhece uma possível forma zoomórfica; trata-se dos 
quartos traseiros de um quadrúpede inciso, definido por contorno simples, orientado para a esquerda (VC32-02); a nádega é 
convexa; a pata é definida por dois bordos curvos divergentes; o ventre é reto. 
 As restantes incisões conformam unidades gráficas não figurativas. Associam-se diretamente a VC32-02 quatro da chave 
IXab, uma da IXb, uma da IXbb, cinco da XIa, duas da XIb e uma da XIc. Abaixo da figura reconhece-se uma da XIa e para a sua 
direita uma da IIa, uma da VIIa, uma da IXab, treze da XIa, sete da XIb e três da XIc. 
 O painel seguinte apresenta forma subtrapezoidal. Nele observa-se dois machos de cabra-montês incisos, definidos por 
contorno simples, orientados para a esquerda. O que se situa mais à esquerda (VC32-03) apresenta cabeça sub-retangular, com 
linha fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ligeira distinção entre ganacha e queixo; no interior observa-se a 
boca; a pera é linear e encurvada; o corno é longo e em forma de S; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical reto, garrote 
proeminente, dorso reto e garupa convexa; a cauda é definida por dois curtos traços curvos paralelos entre si; a nádega é convexa; 
a pata traseira, pese embora desprovida de casco, é bastante modelada, com representação da coxa, jarrete e canela; a linha ventral 
apresenta ventre convexo e cilheira reta, destacando-se pela proeminência; a pata dianteira é definida por dois bordos retos, 
paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto; no interior do animal observa-se alguns limites corporais, 
designadamente ao nível do ventre e da coxa. 
 O outro animal (VC32-04) localiza-se imediatamente acima e à direita; a cabeça é de forma subtrapezoidal, com linha 
fronto-nasal e focinho retos; bordo ventral apresenta ganacha reta e queixo convexo; no interior observa-se o limite interno da 
mandíbula; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o esquerdo curvo e o direito reto; a orelha é definida por dois 
traços retos, paralelos entre si; a cérvico-dorsal apresenta bordo cervical reto, garrote saliente, dorso reto e garupa convexa; a 
cauda é definida por dois curtos traços paralelos entre si; a nádega é convexa; a pata traseira é modelada, com distinção da coxa, 
jarrete e canela; a linha ventral é proeminente e algo sinuosa; uma das patas dianteiras apresenta bordo cranial reto e caudal 
modelado, nele se observando o cotovelo do animal, enquanto da outra só se observa o bordo caudal reto; dispõem-se ambas em 
perfil uniangular; o bordo traqueal é reto; refira-se também a existência de um limite interno ao nível do ventre. 
 As restantes incisões configuram unidades gráficas não figurativas; a VC32-03 associa-se uma da chave XIa. Para a sua 
esquerda observa-se uma da IIIa e três da XIa. A VC32-03 e VC32-04 associam-se uma da IIIa e uma da XIb. Para a direita dos 
animais reconhece-se ainda uma da Vb, uma da IXc, sete da XIa, três da XIb e uma da XId. 
 O painel da direita é de forma subtrapezoidal; aí só se identificam unidades gráficas não figurativas conseguidas por 
incisão. Reconhece-se uma da IXab, uma da IXb, uma da X, catorze da XIa, sete da XIb e uma da XIc. 
 
1.15. Vale da Casa 

Rocha 26 (Fig. 165): A rocha encontra-se referida na bibliografia desde 2002 (Baptista & García, 2002, 191). Localiza-se 
na margem direita do Vale da Casa, a uma cota de 159 m. Corresponde a um painel vertical, orientado para este, de forma 
subtriangular; apresenta superfície regular e lisa; a cor é castanho-alaranjada; encontra-se mutilada no topo, encontrando-se os 
fragmentos resultantes dessa mutilação no Museu do Côa. 
 A única figuração animal identificada corresponde a uma cerva estriada orientada para a direita (VCs26-01); a zona da 
cabeça encontra-se algo destruída, devendo aquela ser de morfologia subtriangular, os arranques da linha fronto-nasal e da 
ganacha são retas; a orelha é afilada; o pescoço é encurvado e de morfologia tubular; o dorso é algo reto e a garupa convexa; as 
patas traseiras encontram-se representadas em perfil biangular reto, nelas se reconhecendo as coxas triangulares e as canelas retas; 
a linha ventral é algo convexa; a pata dianteira é retilínea, terminando num casco fendido; o peito é algo convexo. 
 As restantes figurações correspondem a unidades gráficas não figurativas. A VCs26-01 associam-se uma da chave IXbb, 
três da XIa, três da XIb, duas da XIc, uma da XId e uma da XIII (picotada). Por cima do animal observa-se seis da XIa e quatro da 
XIb. À direita da figura descortina-se três da VIIa, uma da IXaa, uma da IXab, duas da X, treze da XIa, oito da XIb, duas da XIc, 
duas da XId e uma da XIIIb. Por baixo do animal identifica-se uma da VIII, duas da IXa, uma da IXaa, duas da IXab, treze da XIa, 
cinco da XIb, seis da XIc e duas da XIIIb. 
 
1.16. Canada da Moreira 

Rocha 7 (Figs. 166 e 167): Está referida na bibliografia desde 2008, ano em que se publica foto dos auroques aí presentes 
(Baptista & Reis, 2008a, 178, fig. 14, 189). O decalque com o dispositivo paleolítico é publicado em 2015 (Santos, Sanches & 
Teixeira, 2015, 128, fig. 5). Localiza-se na margem esquerda da Canada da Moreira (um subsidiário da margem esquerda do 
Douro), a uma altitude de cerca de 300 m. Corresponde a um amplo paredão de cor castanho-alaranjada onde fraturas e toppling 
permitem a distinção de vários painéis orientados para és-sudeste. Pela rocha distribuem-se gravuras de cronologia paleolítica e da 
Idade do Ferro. Como tem sido norma neste trabalho apenas nos debruçaremos sobre as primeiras. 
 Dos painéis decalcados apenas em dois se identificaram gravuras pleistocénicas. Encontram-se ambos sensivelmente ao 
centro da rocha; um destes apresenta forma sub-retangular, microtopografia regular e textura porosa. Apenas se identifica uma 
unidade gráfica. Trata-se da cabeça de um auroque definida por contorno simples e múltiplo, orientada para a direita (CM07-01); 
a cabeça é campanulada, com linha fronto-nasal reta, focinho convexo e bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; no 
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interior observa-se a boca e uma narina; a marrafa é suboval; os cornos dispõem-se em perfil biangular oblíquo, sendo o direito 
curvo e o esquerdo em forma de S; o bordo cervical e o arranque do dorso são definidos por um bordo côncavo. 

 
Fig. 165: Rocha 26 do Vale da Casa (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Pedro Pinto e do autor). 
 
 O outro painel encontra-se imediatamente à direita; dispõe também de forma sub-retangular, apresentando a sua 
superfície caraterísticas idênticas à do painel anterior; aí observa-se quatro animais – dois auroque e duas cabras-monteses (Fig. 
167). Os auroques, parcialmente sobrepostos, apresentam dimensões mais grandes que as cabras-monteses, sendo ambos definidos 
por contorno múltiplo e orientados para a esquerda. O que se encontra numa posição mais elevada (CM07-02) apresenta cabeça 
campanulada, com linha fronto-nasal algo côncava, focinho e bordo ventral convexos; no interior observa-se a zona do focinho 
globular e o olho amendoado; a marrafa encontra-se representada entre os cornos; estes dispõem-se em perfil biangular oblíquo, 
sendo o esquerdo em forma de S e o direito curvo; a orelha é extremamente realista; a cérvico-dorsal apresenta cernelha saliente e 
dorso côncavo; da pata traseira observa-se a canela e o esboço do casco e da subunha; a linha ventral apresenta ventre convexo e 
cilheira reta; a pata dianteira é extremamente modelada, com representação do antebraço, joelho, canela, casco e subunha; o peito 
é convexo e o bordo traqueal reto. 
 O outro auroque (CM07-03) apresenta caraterísticas muito semelhantes; as diferenças prendem-se apenas com os cornos 
(desta feita representados segundo uma vista zenital em perfil biangular reto), com a garupa angulosa e com a nádega convexa 
(elementos anatómicos que faltam ao auroque anterior, devido à fratura do suporte). 
 As duas cabras-monteses são parcialmente sobrepostas pela pata dianteira do animal anterior; encontram-se ambas 
orientadas para a direita, sobrepondo-se parcialmente; embora se encontrem ambas inclinadas, uma (CM07-04) encontra-se mais 
que a outra (CM07-05). A primeira é definida por contorno simples e múltiplo (cabeça e dorso); a cabeça é de forma 
subtriangular; a linha fronto-nasal é modelada com fronte convexa e chanfro reto; o bordo ventral apresenta ganacha convexa e 
queixo reto; o focinho é convexo; os dois cornos são curtos, curvos e atirados para trás em perfil biangular oblíquo; a cérvico-
dorsal apresenta bordo cervical côncavo, ténue garrote, dorso reto e garupa convexa; a cauda é linear e curta; a nádega é convexa; 
no bordo cranial da pata traseira observa-se a coxa e a canela; a linha ventral é profundamente convexa; a pata dianteira é 
subtriangular; o peito/ bordo ventral do pescoço é reto. 
 CM07-05 é muito semelhante; a cabeça é mais oblonga, sendo estriada e nela se reconhecendo o olho; apresenta uma 
orelha apontada e uma cauda subtriangular; na pata traseira observa-se também o bordo caudal algo modelado; as duas patas 
dianteiras encontram-se representadas em perfil uniangular; observa-se ainda distinção clara entre o peito convexo e o bordo 
traqueal reto. 
 As restantes incisões do painel configuram unidades gráficas não figurativas. A CM07-02 associa-se uma da chave VIIa. 
A CM07-02 e CM07-03 associam-se cinco da XIa e três da XIb. A CM07-02, CM07-03 e Co07-04 associa-se uma da IIIc. 
Acima de CM07-02 observa-se uma da IXab e uma da XIa. A CM07-03 associam-se uma da IXaa e duas da XIa. A CM07-03, 
CM07-04 e CM07-05 associa-se uma da XIa. Abaixo de CM07-03 observa-se uma da XIa. Associadas a CM07-04 e CM07-05 
encontra-se uma da XIb. À esquerda daqueles capríneos observa-se uma da XIa. Na zona superior do painel encontra-se ainda uma 
da IXab, oito da XIa, duas da XIb e quatro da XIIIb. 
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Fig. 166: Rocha 7 da Canada da Moreira (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Marcelo Silvestre e do 
autor). 



	 300 

 
Fig. 167: Detalhe das unidades figurativas do painel direito da rocha 7 da Canada da Moreira. 
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2. Vale do Águeda 
 
2.1. Redor do Porco 
 Rocha 1 (Fig. 168): Foi descoberto por Mário Reis em 2011, tendo sido publicado por este autor e por António Martinho 
Baptista nesse mesmo ano (Baptista & Reis, 2011). Implanta-se em vertente declivosa da margem esquerda do Águeda, entre duas 
linhas de água que se juntam uns metros abaixo antes de confluírem naquele rio. 

Apenas se identificou um espaço parietal onde se observa auroque picotado e abradido, orientado para a direita (RP01-
01). Apresenta cabeça sub-retangular, com fronto-nasal côncava, bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto e focinho sub-
retilíneo: no interior da cabeça observa-se dois traços que poderão representar a boca e uma narina ou duas narinas em perfil 
biangular reto. Os cornos dispõem-se em perfil biangular reto sendo separados por marrafa convexa. Atrás do corno direito 
observa-se uma orelha linear. O animal presenta bordo cervical côncavo, cernelha convexa e dorso reto; a garupa é angulosa e a 
raiz da cauda triangular; o troço da cauda é linear e algo arqueado; a nádega é convexa; a pata traseira é definida por bordo cranial 
côncavo e caudal convexo, separado da nádega por concavidade profunda; o bordo ventral do tronco apresenta ventre convexo e 
cilheira reta; a pata traseira é definida por dois bordos retos paralelos entre si; o peito é convexo e o bordo traqueal reto. 

Para a esquerda do bordo caudal da pata dianteira observa-se um traço curvo subparalelo a esse bordo e algo encurvado 
que pode representar o segundo membro torácico (aparecendo, neste caso, os dois em perfil uniangular) ou uma unidade gráfica da 
chave XIa associada ao animal. Um traço inciso subparalelo à cilheira do animal poderá corresponder quer a esboço prévio, quer a 
outra unidade não figurativa da mesma chave que a anterior. 

 
Fig. 168: Rocha 1 de Redor do Porco (decalque de Fernando Barbosa). 

 
 

3. Vale do Sabor 
 
3.1. Sampaio 

Rocha 1 (Fig. 169): Foi identificada por Mário Reis em 2001, tendo sido dado a conhecer nesse mesmo ano (Baptista, 
2001b, 202). Contudo, a rocha só será alvo de tratamento mais aprofundado em 2009 (idem, 2009a, 200-203), quando são 
publicados os desenhos sobre os quais trabalhámos. 
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Localiza-se na margem direita do Sabor, a pouco menos de um quilómetro para jusante da ponte de Valbom. Localiza-se 
cerca do leito natural do Sabor a cerca de 495 m. Trata-se de um afloramento de xisto de cor castanho-alaranjada onde se 
identificam três sectores gravados. 
 O primeiro encontra-se a uma altitude mais elevada, correspondendo a painel vertical orientado para és-sudeste. Nele 
apenas se observa auroque picotado, orientado para a esquerda (Sa01-01). A cabeça apresenta fronte convexa e chanfro reto; o 
focinho é algo convexo e o bordo ventral da cabeça apresenta ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se boca e narina 
lineares, assim como olho circular; os cornos dispõem-se em perspetiva biangular oblíqua, surgindo a marrafa, parcialmente 
definida por relevo da rocha; a orelha é contornada e a cérvico-dorsal sinuosa, com cernelha proeminente, dorso suave e garupa 
angulosa; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo, sendo também convexo o bordo ventral do tronco; apenas uma pata por 
par foi representada, sendo a dianteira definida por dois bordos retos e a traseira apenas pelo bordo cranial, que é também reto. A 
este animal associa-se uma unidade gráfica da chave XIa. 
 O segundo sector encontra-se mais abaixo, correspondendo a painel sub-horizontal orientado para és-nordeste. Observa-
se uma cabeça de auroque (Sa01-02) e um auroque completo (Sa01-03), ambos picotados e orientados para a direita. Do primeiro 
observa-se o garrote proeminente, o bordo cervical côncavo, a linha fronto-nasal reta, o focinho convexo, a ganacha reta e 
separada do queixo convexo por estrangulamento pronunciado. 

Sa01-03 apresenta cabeça com fronte convexa e chanfro reto, focinho convexo, ganacha convexa e queixo côncavo; no 
interior da cabeça observa-se delimitação do focinho, boca e narina lineares e olho circular; os cornos dispõem-se em perfil 
biangular oblíquo, reconhecendo-se a marrafa convexa entre eles; a cérvico-dorsal apresenta cernelha proeminente, dorso reto e 
garupa angulosa; a anca é convexa, assim como o ventre; a cilheira é suavemente côncava, assim como o bordo traqueal; o peito é 
discreto; apenas uma pata por par estão representadas, sendo ambas definidas por bordos simples.  

Para além de alguns picotados soltos, observa-se ainda nove unidades da chave XIa localizadas para a direita de Sa01-03. 
Mais para baixo localiza-se o último sector que atualmente se divide em dois painéis que se dispõem um sobre o outro, 

encontrando-se o de cima algo deslocado; o de baixo, ainda in situ, dispõe-se na vertical e orienta-se para és-sudeste. Observa-se 
um auroque com duas cabeças, picotado e orientado para a esquerda (Sa01-04); as caraterísticas são muito semelhantes às de 
Sa01-01. As diferenças fundamentais prendem-se com a existência de duas patas dianteiras dispostas em perfil biangular oblíquo, 
observando-se o arranque dos cascos; patas e linha ventral localizam-se no painel inferior, superfície onde se observa ainda o que 
poderão ser três unidades gráficas não figurativas da chave XIa. 
 
3.2. Pousadouro 

Rocha 1 (Fig. 170): A rocha foi descoberta por António Luís Pereira, Celina Martins e Mário Reis em 2001, tendo sido 
dada a conhecer em 2001 (Baptista, 2001b, 202). Uma publicação mais aprofundada, onde são dados a conhecer os decalques 
sobre os quais trabalhámos, surge apenas em 2009 (Baptista, 2009a, 204-207). Localiza-se na margem direita da ribeira do 
Pousadouro, a cerca de 50 m para montante da confluência daquela como o Sabor, que se dá na margem direita deste. Localiza-se 
na zona mais alta do vale, a cerca de 470 m de altitude absoluta e 20 m acima do leito do Sabor. 

Identificam-se dois painéis de xisto subverticais, orientados grosso modo para oeste e um sub-horizontal orientado para 
norte. Estas superfícies encontram-se protegidas pelo paredão ao qual se juntam a sul, e que forma aqui pequeno abrigo. 

No maior dos painéis (Fig. 169a) observa-se sete animais. Destes, seis fazem parte de uma sequência estratigráfica. Na 
base da mesma observa-se dois prótomos de cavalos (Po01-06 e Po01-07), a representação parcial de um veado (Po01-05) e a 
possível representação parcial de uma cerva (Po01-02). 

O centro do painel é ocupado pelo veado Po01-05, picotado e orientado para a direita. Encontra-se praticamente reduzido 
à sua metade cranial. A cabeça dispõe de fronto-nasal e focinho retos, sendo o bordo ventral da mesma algo côncavo; no interior 
observa-se boca linear; a cabeça é encimada por estoque e contraestoque, observando-se atrás a orelha linear; a cérvico-dorsal e o 
bordo traqueal são ambos retos. 

Po01-07 encontra-se imediatamente à direita, sendo picotado e orientado para a direita. A linha fronto-nasal apresenta 
fronte convexa e chanfro reto; o focinho é convexo, apresentando o bordo ventral da cabeça ganacha convexa e queixo reto; na 
extremidade cranial da fronte observa-se orelha linear e atrás a crineira. 

Ainda mais para a direita observa-se Po01-06, que se orienta para essa direção e é igualmente picotado. A fronto-nasal 
apresenta fronte convexa e chanfro reto; o focinho é convexo e o bordo ventral apresenta ganacha convexa e queixo reto; no 
interior observa-se a boca linear; a crineira é convexa, não chegando a unir-se à fronte; do bordo crinal apenas se observa 
vestígios, sendo difícil a sua caraterização. 

Po01-02 localiza-se para a esquerda de Po01-05, sendo picotada e parcialmente abradida. É difícil perceber o sentido das 
sobreposições que envolvem esta figura e Po01-03, que encima a sequência. Parece-nos, no entanto, que é a cerva o animal mais 
antigo. A sua relação com Po01-05 parece-nos evidente, quer porque ambos se encontram reduzidos às suas metades craniais, quer 
porque a justaposição entre os bordos dorsal do veado e ventral da cerva a isso nos impelem. 

A cerva dispõe de uma cabeça com fronte convexa e chanfro reto; o focinho e o bordo ventral são igualmente retos; as 
orelhas são lineares, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o bordo cervical é algo côncavo e o garrote evidente; o bordo 
traqueal é reto e o peito discreto; a pata dianteira é definida por dois bordos retos e a linha ventral apresenta ventre convexo e 
cilheira reta.
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Fig. 169: Os painéis do sítio de Sampaio (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, João Félix e Emmanuel Guy).
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Fig. 170: Painéis historiados do Pousadouro (decalques de Fernando Barbosa, efetuados com o apoio de Manuel Almeida, João 
Félix e Emmanuel Guy). 
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Sobre Po01-05, Po01-06 e Po01-07 foi gravado, por picotagem e abrasão parcial, cavalo orientado para a direita (Po01-
04). Da cabeça só nos resta o focinho reto e o bordo ventral com ganacha convexa e queixo reto; no interior observa-se boca 
linear. Da crineira não se observa a extremidade distal, apresentando esta forma convexa e bordo crinal reto; a cérvico-dorsal 
apresenta dorso côncavo e garupa convexa; a cauda linear é comprida e arqueada; apenas se representou uma pata por par, sendo a 
traseira definida por dois bordos curvos para o exterior e a dianteira por um bordo caudal curvo para o exterior, e um cranial curvo 
para o interior; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; o bordo traqueal é algo convexo e o peito proeminente. 

A sequência é encimada por grande cavalo picotado e abradido orientado para a esquerda (Po01-03). A sua cabeça 
apresenta fronte reta e chanfro convexo; convexo é também o focinho e a ganacha, sendo o queixo côncavo; no interior observa-se 
olho oval, a narina e a boca linear; a orelha é também linear, localizando-se atrás dela a terminação da crineira em ponta; esta 
apresenta perfil convexo e bordo crinal côncavo; a cérvico-dorsal apresenta garrote evidente, dorso reto e garupa convexa; a anca é 
também convexa e a cauda linear e arqueada; dos membros traseiros apenas se representou uma pata, sendo esta definida por dois 
bordos curvos e terminada por casco algo naturalista; as duas patas da frente são definidas por dois bordos algo modelados, nelas 
se reconhecendo os cotovelos. Dispõem-se em perfil biangular oblíquo, parecendo ter sido igualmente terminadas por cascos, hoje 
desaparecidos devido a fracturação do suporte; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; o bordo traqueal é 
côncavo e o peito convexo. 

Acima desta sequência observa-se o derradeiro animal do painel que corresponde a cavalo, globalmente picotado e 
abradido, orientado para a direita e ligeiramente inclinado para baixo (Po01-01). A extremidade distal da pata dianteira e parte de 
um dos bordos traqueais são definidos por incisão, na sua modalidade múltipla. Possuiria duas cabeças que entretanto terão 
desaparecido devido a fratura do suporte. Os bordos traqueais remanescentes são retos e o peito discreto; a linha cérvico dorsal 
apresenta dorso reto e garupa convexa; a cauda é linear e a anca convexa; da pata traseira só se observa com clareza o bordo 
cranial, que é curvo para o exterior; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilhadouro reto; a pata dianteira é definida por dois 
bordos retos, ligeiramente infletidos na zona do cotovelo. 

As restantes unidades gráficas são não figurativas. A Po01-01 associam-se uma da chave XIa, duas da XIb, duas da XId e 
uma da XIIIb, sendo esta picotada e as restantes incisas. Entre Po01-01 e Po01-04 observa-se uma unidade da chave XIa incisa. A 
Po01-04 e Po01-06 associa-se uma unidade da chave da XIa picotada. A Po01-06 associam-se duas unidades da chave XIc 
incisas. A maior parte das unidades encontra-se, acima dos animais, sendo todas incisas: uma da chave Ib, três da VIIa, duas da 
IXa, duas da IXaa, duas da IXab, uma da IXba, uma da IXbb, uma da IXc, uma da X, dezanove da XIa, onze da XIb, oito da XIc e 
quatro da XId. 

O segundo painel (Fig. 169b) encontra-se num plano mais avançado, a uma altitude mais baixa e algo mais para a direita. 
Apenas se observa um cavalo picotado orientado para a direita (Po01-08), ao qual falta a cabeça por fratura do suporte. A tábua do 
pescoço é limitada dorsalmente por bordo crinal ou crineira convexa; o bordo traqueal é convexo e indistinto do peito; Observa-se 
o arranque de duas patas dianteiras e o que poderá corresponder a vestígios de um casco; a linha ventral é convexa, assim como a 
anca; a pata traseira é bastante modelada, nela se observando representação do jarrete e casco; a cauda é linear. 

Na zona da cabeça do animal observa-se outros traços picotados, tendo um destes sido interpretado como focinho do 
cavalo que se encontraria com a cabeça a olhar para trás (Baptista, 2009, 205). Pensamos ser difícil sustentar esta interpretação, 
podendo o traço corresponder, por exemplo à cabeça de um outro animal orientado para a esquerda. Dadas estas dúvidas, estes 
traços, assim como outros vestígios picotados, quer deste painel, quer do constituído pela face setentrional do bloco (Fig. 169c) 
onde se encontra, não foram por nós considerados na análise.  

Como tem sido habitual, apenas teremos em conta as unidades gráficas não figurativas que foram conseguidas por 
incisão. Associam-se diretamente ao cavalo uma unidade da chave IIa, duas da IXa, uma da IXbb, uma da X, nove da XIa, quatro 
da XIb e cinco da XIc. À sua volta descobre-se ainda uma da chave VIIa, uma da IXb, oito da XIa, três da XIb e quatro da XId. 
 
3.3. Fraga Escrevida 

Rocha 1 (Fig. 171): Foi identificada pelo abade de Baçal (Alves, 1934, 567, 643-644) que, no entanto, apenas observou 
as figurações históricas aí presentes. Os grafismos paleolíticos apenas foram reconhecidas por Mário Reis em 2001, tendo o sítio 
sido dado a conhecer nesse mesmo ano (Baptista, 2001b, 202). Como as restantes estações do Sabor que temos vindo a tratar, esta 
só será alvo de tratamento mais aprofundado em 2009 (idem, 2009a, 200-2003), quando é publicado o decalque que utilizámos 
como referência. 

Localiza-se na margem direita do Sabor, em vertente bastante declivosa, sensivelmente a meia-encosta, a uma cota de 
cerca 450 m. Trata-se de um afloramento integrável no complexo vulcano-silicioso de Trás-os-Montes que se localiza na base de 
um caos de blocos. 
 Apenas se observa um painel vertical orientado para sul. Sob um dispositivo gráfico de idade histórica identifica-se 
vestígios de um mais antigo conseguido por picotagem. 
 Este é constituído por, pelo menos, dois animais.  O mais evidente corresponde a enorme auroque orientado para a direita 
(FE01-01) com uma possante cabeça definida por linha fronto-nasal côncava, focinho convexo e bordo ventral convexo-reto; a 
presenta bordo cervical côncavo, cernelha proeminente e dorso reto; a zona da garupa desapareceu devido a fratura do suporte; a 
raiz da causa é triangular e o seu troço linear e de contorno irregular; a pata traseira é definida por dois bordos curvos para o 
exterior; a linha ventral apresenta ventre convexo e cilheira côncava; à frente observa-se duas patas de forma subtriangular, 
dispostas em perfil biangular oblíquo; o bordo traqueal é côncavo e o peito imperceptível. 
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Fig. 171: Rocha 1 da Fraga Escrevida (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida). 
 
 Observa-se ainda vestígios de um segundo animal, também orientado para a direita (FE01-02), sendo difícil perceber em 
que sentido se dá a relação de sobreposição estabelecida com a figura antes descrita. Este animal apresenta bordo cervical 
côncavo, garrote muito proeminente, dorso reto e garupa convexa; observa-se ainda o arranque de uma pata traseira definida por 
bordos retos e uma linha ventral convexa; à frente observa-se o que poderão ser duas patas lineares dispostas em perfil biangular 
oblíquo; o peito é indistinto e o bordo traqueal profundamente arqueado; da cabeça apenas se observa a mandíbula com a ganacha 
convexa e a tábua do queixo reta. Pese embora a garupa convexa, quer o garrote proeminente quer as semelhanças ao nível do 
pescoço e do bordo ventral da cabeça com Pi24-19, levam-nos a interpretar esta figura como um auroque. 
 Observa-se ainda três traços picotados curvos que poderão corresponder a unidade gráficas não figurativas da chave XIa, 
associando-se uma a cada um dos animais e a terceira aos dois em simultâneo. 
 
3.4. Ribeira da Sardinha 

Rocha 1 (Fig. 172): A rocha foi descoberta por Miguel Rodrigues em 1997, tendo sido dada a conhecer em 2001 por 
Martinho Baptista (Baptista, 2001a, 191-192) e de novo alvo da atenção deste autor em 2009 (idem, 2009a, 196-197). Mais 
recentemente reestudada por Joana Teixeira, que veio a precisar alguns detalhes, tendo esta autora identificado os picotados 
existentes na extremidade do corno “natural” do animal aqui representado. Localiza-se na margem esquerda da ribeira da 
Sardinha, um afluente da margem esquerda do Sabor, a cerca de 200 m para sul da confluência natural de ambos. Hoje encontra-se 
submersa pela barragem do Sabor. Trata-se de um painel de xisto (formação da Desejosa), de cor castanho-acinzentada, orientado 
grosso modo para leste. 
 Apenas se observa representação parcial de auroque picotado orientado para a esquerda (RS01-01). A cabeça é de forma 
campanulada, com fronto-nasal e bordo ventral convexo-retos e focinho algo convexo e bem destacado; da linha cérvico-dorsal 
observa-se o bordo cervical côncavo, a cernelha proeminente e o arranque do dorso; o bordo traqueal é reto. Uma fissura é 
utilizada como corno, aparecendo alguns picotados no que seria a extremidade distal do mesmo. 
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Fig. 172: Rocha 1 da Ribeira da Sardinha (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida e João 
Félix). 
 
 
4. Outros sítios isolados do Vale do Douro 
 
4.1. Mazouco 

Rocha 1 (Fig. 173): Foi identificada por Nélson Rebanda em 1981, tendo sido dada a conhecer à comunidade científica 
ainda esse ano (Jorge et alii, 1981). O sítio é alvo de diversos trabalhos da responsabilidade da equipa que o publicou 
originalmente (Jorge et alii, 1981-1982; 1982), de Balbín e Alcolea (1992, 436-441), de Mário Varela Gomes (1994) e do Centro 
Nacional de Arte Rupestre (Baptista, 2009a, 194-195). 

Localiza-se na margem direita da ribeira de Albargueira a poucos metros para montante da sua confluência com o Douro; 
localiza-se a 215 m de altitude absoluta. Trata-se de um afloramento de xisto (formação de Pinhão) onde se observa três painéis 
subverticais orientados para su-sudeste. 
 O painel que melhor se observa trata-se do que se situa a cota mais baixa e para a esquerda, nele se reconhecendo um 
equídeo orientado para a direita, que foi até recentemente alvo de reavivamentos (Ma01-01). O cavalo começou por ser delineado 
por incisão múltipla — sendo os vestígios particularmente evidentes na zona dos quartos traseiros — e em seguida picotado e 
abradido. Como outras figuras paleolíticas que referimos no momento próprio parece apresentar diversos layouts na zona dos 
quartos traseiros e do bordo ventral do tronco. à cabeça falta-lhe a ponta do focinho, sendo a fronto-nasal reta e a mandíbula 
convexo-côncava; no interior observa-se um olho em forma de ponto; a crineira é convexa e o bordo crinal reto; o dorso é 
profundamente côncavo e a garupa convexa; as patas dianteiras, dispostas em perfil biangular oblíquo, são algo modeladas e 
terminadas em cascos, reconhecendo-se acima do da direita o esporão; o bordo traqueal é côncavo e o peito convexo. Nos quartos 
traseiros observa-se pelo menos três layouts. O mais antigo, definido por incisão simples e múltipla é composto por apenas uma 
pata traseira definida por bordos simples paralelos entre si e por uma nádega arredondada; um segundo layout, executado por 
picotagem e abrasão,  carateriza-se pela existência de duas patas, dispostas em perfil biangular oblíquo, de forma grosso modo 
triangulares, sendo encimadas por cauda arqueada e às quais se junta bordo ventral convexo provido de bainha. O terceiro layout 
(não necessariamente o mais recente) dispõe de cauda linear e arqueada, nádega convexa, uma pata traseira definida por bordo 
cranial curvo e bordo ventral do tronco convexo. 
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Fig. 173: Rocha 1 de Mazouco (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de M. Almeida, A. M. Baptista e J. Félix). 
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 A esta figura associam-se duas unidades não figurativas da chave VIIa, duas da IXa, uma da IXaa, uma da IXb, uma da 
IXbb, duas da X, dezassete da XIa, sete da XIb, duas da XIc e uma da XIIc. São todas picotadas com exceção de uma da chave 
XIc e outra da XIIc. Em sua volta observa-se ainda três da XIa e uma da XIb, todas incisas. 
 Imediatamente à direita localiza-se outro painel. Aqui observa-se os quartos traseiros de um quadrúpede picotado e 
abradido orientado para a direita (Ma01-02). A pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes, a nádega é 
arredondada, assim como a garupa; a cauda é linear e curta, e o arranque do ventre é reto. 

Para a direita observa-se o que poderá ser o bordo caudal da pata traseira, anca convexa e cauda de animal picotado e 
abradido orientado para a direita (Ma01-03). 

O terceiro painel encontra-se acima do primeiro, nele se observando os quartos traseiros de um cervídeo (diagnóstico a 
partir da cauda) picotado e abradido orientado para a direita (M01-04); observa-se uma cauda curta e tombada sobre a nádega 
convexa, definida por dois traços paralelos; a pata traseira é definida por dois bordos curvos divergentes, formando ângulo 
apertado com o arranque do ventre.  Em cima, à direita observa-se o que poderá ser a haste deste cervídeo, nela se observando a 
coroa composta por duas pontas e o arranque do contraestoque; a ser correta esta interpretação (lembremo-nos que também Varela 
Gomes via aqui as hastes de um veado), a haste encontrar-se-ia contornada. Para a esquerda observa-se outros dois traços cujo 
elevado estado de degradação do painel não permite interpretar com rigor. Refira-se que, pertencendo estas hastes aos quartos 
traseiros referidos antes, podemos levantar a hipótese da fratura abaixo das hastes ter sido interpretada como dorso do animal. 
 
4.2. Fraga do Gato 

Rocha 1 (Fig. 174): A rocha foi identificada por N. Rebanda em 1992 (Gomes, 2006, 104). Foi posteriormente estudada 
pelo CNART, e publicada em 2009 (Baptista, 2009a, 226-228). Encontra-se em esporão virado a sul, numa bancada de xistos 
aregianos, de orientação grosso modo este—oeste, que definem setentrionalmente uma chã algo aplanada. As figurações 
encontram-se num painel vertical orientado a leste, existente em recanto dessa bancada. Trata-se de superfície plana e regular, de 
cora castanho-alaranjada. 

 
Fig. 174: Unidades gráficas estudadas da Fraga do Gato (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel 
Almeida, João Félix, Marcos García e Emmanuel Guy).  

 
Observa-se estrigídeo pintado a negro (FG01-01) e possível lontra pintada a vermelho (FG01-02). O primeiro encontra-

se na base da estratigrafia, dispondo-se em perspetiva frontal Observa-se uma cabeça bem delimitada com olhos circulares e bico 



	 310 

linear no interior, sendo encimada pelo par de tufos de penas dispostos na vertical. O corpo é oblongo, encurvando na zona caudal; 
no interior observa-se várias manchas que poderão representar diferenças cromáticas aí existentes. 

FG01-02 apresenta cabeça curta e oblonga com fronto-nasal algo irregular, focinho largo e convexo e bordo ventral reto 
e curto; a nuca é convexa e o bordo cervical côncavo; a cérvico-dorsal é convexa prolongando-se por pata traseira linear; a linha 
ventral é tendencialmente reta, observando-se subtil estrangulamento entre o ventre e a cilheira; as patas dianteiras são também 
lineares, dispondo-se em perfil biangular oblíquo; o bordo traqueal é algo côncavo e indistinto do peito. 

Ao nível do repertório não figurativo, registe-se apenas a possível existência de uma unidade da chave XIa pintada a 
negro mas associada aos dois animais em simultâneo. 
 
4.3. Abrigo de Foz Tua 

Painel 31 (Fig. 175): Sítio identificado por Joana Teixeira e Joana Valdez-Tullett em 2010 (Sanches & Teixeira, 2013; 
Valdez-Tullett, 2013; Santos, Sanches & Teixeira, 2015, 125-127). O painel em causa é de formato vertical e orienta-se a leste, 
apresentando uma superfície plana mas rugosa, muito alterada por processos erosivos, particularmente o seu lado esquerdo. 
Apresenta uma cor castanho-alaranjada e orienta-se sensivelmente para leste. Destaque-se a forte colonização liquénica que se 
observa no lado esquerdo do painel. 

A figura que se localiza mais à esquerda corresponde a veado picotado, orientado para a direita (FT31-01). Apresenta 
cabeça de configuração triangular com bordos dorsal e ventral retos e focinho apontado e convexo; a nuca é triangular, sendo 
encimada por estoque e duas orelhas dispostas em perfil biangular oblíquo; da linha cérvico-dorsal observa-se o bordo cervical 
côncavo e o garrote evidente; a cauda é linear, curta e arqueada; a nádega é reta, prolongando-se pelo bordo cauda da única pata 
traseira representada, cujo bordo cranial apresenta clara distinção entre a coxa e canela; o bordo ventral do ronco é convexo; a 
única pata traseira é de configuração linear e o bordo traqueal reto é indistinto do peito. 

Para a direita observa-se a segunda unidade gráfica figurativa do painel, que corresponde a animal fantástico, orientado 
para a direita, conseguido por picotagem e abrasão, observando-se ainda a incisão pontual (FT01-02). O corpo do animal é de 
cervídeo, apresentando cérvico-dorsal com bordo cervical côncavo, dorso reto e garupa convexa; as patas (apenas uma por par) 
são definidas por dois bordos retos; no bordo ventral do tronco observa-se a bainha do animal e a cilheira reta. A partir deste corpo 
desenvolvem-se três zonas capitais de distintos animais. A que se parece relacionar de forma mais direta com o corpo corresponde 
à de um veado, sendo o seu peito convexo e o bordo traqueal reto; a cabeça é de forma subtriangular com os bordos dorsal e 
ventral retos e o focinho convexo; no interior observa-se a boca linear e o olho — correspondente a acidente natural da rocha; 
encima a cabeça uma orelha linear e o arranque do tronco, estoque e contraestoque da haste. 

Um segundo pescoço definido por bordo retos sai do corpo do animal, sendo este terminado por duas cabeças que se 
sobrepõem entre si; a mais antiga é de auroque, apresentando este orelha linear e dois cornos dispostos em perfil biangular 
oblíquo; a cabeça é maciça, sendo definida por fronto-nasal com clara distinção entre fronte e chanfro, focinho reto e bordo ventral 
reto, com ressalto entre a ganacha e a tábua do queixo; no interior observa-se delimitação interna do focinho, definida por incisão 
múltipla. Sobre esta cabeça foi gravada a de um cavalo, com fronto-nasal e focinho convexos e bordo ventral da cabeça com 
ganacha convexa e queixo côncavo; um traço acima do bordo cervical conforma a crineira que termina um pouco antes da 
extremidade dos cornos do auroque, que agora poderão ser igualmente lidos como orelhas do cavalo. 

Associa-se diretamente a esta figura uma unidade gráfica da chave IXb incisa; para a direita da cabeça do veado observa-
se três unidades da chave IXa, três da XIa e duas da XIb, todas incisas. Para baixo de FT01 observa-se uma unidade não figurativa 
da chave IXb e duas da XIa, todas picotadas. 
 
 
5. Vale do Zêzere 
 
5.1. Costalta 

Rocha 1 (Fig. 176): Foi identificado por João Caninas, Francisco Henriques e Armando Barbosa em 2006, e publicado 
por António Martinho Baptista em 2009 (Baptista, 2009a, 216, 220-223). Trata-se de painel sub-horizontal existente em cima de 
afloramento alteado em relação aos restantes. Apresenta uma superfície regular e alisada pela ação fluvial. A cor á castanho-
acinzentada 

Apenas se observa pequeno equídeo picotado orientado para a direita (Co01-01); apresenta cabeça com fronto-nasal e 
ponta do focinho convexos e bordo ventral com ganacha convexa e queixo côncavo; no interior observa-se narina linear e olho em 
forma de ponto; a crineira apresenta contorno irregular, sendo terminada em ponta e separada do pescoço por bordo crinal 
côncavo; a linha cérvico-dorsal apresenta contorno irregular, percebendo-se a garupa convexa; a cauda é comprida e pouco 
definida; a pata traseira é bastante modelada e terminada em caso; a linha ventral é convexa; à frente, as duas patas, ambas 
lineares, dispõem-se em perfil biangular oblíquo; o bordo traqueal do animal é côncavo e o peito convexo. 

Observa-se ainda vários picotados, conformando alguns deles uma unidade gráfica da chave XIIc. 
 
5.2. Poço do Caldeirão 

Rocha 1 (Fig. 177): Foi descoberta por Diamantino Gonçalves e Belarmino Lopes em 2003, tendo sido estudada pelo 
CNART nesse ano e publicada no seguinte (Baptista, 2004). Trata-se de um painel sub-horizontal orientado para noroeste. 
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Fig. 175: Painel 31 do abrigo de Foz Tua (decalque de Maria de Jesus Sanches, Joana Teixeira, Joana Valdez-Tullett e do autor). 
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Fig. 176: Rocha 1 da Costalta (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, António Martinho 
Baptista, Dalila Correia e do autor). 
 

A superfície é aplanada e regular, sendo a textura suave. A cor é castanho-acinzentada. Observa-se três equídeos 
orientados para a direita, executados por picotagem (modalidade B). 

O cavalo situado mais à esquerda (PC01-01) não dispõe de quartos traseiros, parecendo o animal emergir de uma fissura 
natural. A cabeça apresenta fronto-nasal convexa. focinho modelado e bordo ventral com ganacha convexa e queixo côncavo; no 
interior percebe-se a narina, boca e olho; a cabeça é encimada por duas orelhas lineares dispostas em perfil biangular oblíquo; a 
crineira é convexa vindo a terminar na base da orelha direita do animal; o bordo crinal é convexo e o dorso reto; o bordo traqueal é 
também reto e a linha ventral suave; o peito é quase indistinto; a pata dianteira é definida por dois bordos paralelos entre si, nela se 
observando distinção entre antebraço, cotovelo e braço. 
 O segundo cavalo localiza-se imediatamente à direita, encontrando-se reduzido à cabeça (PC01-02); a cabeça apresenta 
fronto-nasal profundamente convexa, focinho aberto e bordo ventral reto; distingue-se pelo menos uma orelha; a crineira é reta, 
assim como o bordo traqueal. 
 O cavalo remanescente (PC01-03) encontra-se algo afastado, aparecendo em posição de salto, com a pata dianteira, 
definida por dois bordos retos paralelos entre si, lançada para a frente. É muito semelhante a PC01-01, encontrando-se igualmente 
reduzido à metade cranial. Não dispõe, contudo, de detalhes internos na zona da cabeça. 
 

Rocha 2 (Fig. 178): Foi descoberta por Diamantino Gonçalves e Belarmino Lopes em 2003, tendo sido estudada pelo 
CNART nesse ano e publicada no seguinte (Baptista, 2004). Encontra-se imediatamente em frente do painel anterior, 
correspondendo a superfície de topografia irregular, muito boleada pela água, de cor castanho-alaranjada. Orienta-se grosso modo 
para sudeste. 
 A figura que mais se destaca corresponde a uma cerva picotada orientada para a direita (Co02-01). É representada 
praticamente toda na superfície volta a sudeste, sendo o tronco definido pela vértice formado por este plano e pelo horizontal 
imediatamente acima, plano esse onde se identificam as orelhas lineares do animal, orelhas essas, dispostas em perfil biangular 
reto, que não foram registadas no decalque original. 

A cabeça é formada por dois bordos retos, paralelos entre si, sendo o focinho deixado em aberto. A cabeça é encimada 
por duas orelhas lineares, que se dispõem já num plano horizontal da rocha, em perspetiva biangular oblíqua. O bordo cervical é 
reto e dorso e garupa convexas; a zona da cauda não se representou; a nádega é marcada e a pata traseira definida por dois bordos 
retos paralelos entre si; a linha ventral é convexa e a pata dianteira definida por dois bordos retos; o peito é côncavo e o bordo 
traqueal reto; no interior do tronco observa-se o limite da espádua do animal. 
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Fig. 177: Rocha 1 do Poço do Caldeirão (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, António 
Martinho Baptista e João Félix). 
 

Afrontando este animal reconhece-se outra possível cerva picotada, orientada para a esquerda (Co02-02); a cabeça 
apresenta forma sub-retangular com ponta do focinho e bordos dorsal e ventral retos; todo o bordo cérvico-dorsal, zona da nádega 



	 314 

e bordo caudal da pata traseira do animal corresponde ao limite entre planos da rocha; o bordo traqueal é reto, a pata dianteira 
apresenta antebraço triangular e braço linear, o bordo ventral do tronco é sub-retilíneo e o bordo cranial da pata dianteira é reto. 

 
Fig. 178: Rocha 2 do Poço do Caldeirão (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, António 
Martinho Baptista e João Félix; acrescentos e alterações do autor). 
 
 
6. Ocreza 
 

Rocha 21 (Fig. 179): Foi identificada em 2000 por Fernando Barbosa, durante um estudo levado a cabo pelo CNART no 
âmbito dos trabalhos de arqueologia preventiva que se aí se desenrolavam no contexto da construção de troço do IP6, tendo sido 
publicada no ano seguinte (Baptista, 2001a). Foi posteriormente por Mário Varela Gomes (Gomes, 2010, anexo 2, 551-552). 
Trata-se de um painel de xisto sub-horizontal, orientado para sudeste; apresenta superfície plana e lisa, sendo esta apenas 
interrompida por importante lascamento existente no interior do animal. 
 Apenas se detetou cavalo acéfalo picotado orientado para a direita (Oc21-01). Apresenta crineira convexa, dorso reto e 
garupa convexa, a partir da qual se prolonga cauda linear; a nádega é convexa; da pata traseira apenas se observa o bordo cranial 
curvo; a pata dianteira é definida por dois bordos algo modelados, paralelos entre si; o bordo ventral do tronco apresenta forma 
subelíptica; o bordo traqueal é indistinto do peito, sendo ambos os elementos anatómicos indistintos entre si. Observa-se ainda 
vários picotados dispersos, não formando nenhum deles qualquer forma definível. 
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Fig. 179: Rocha 21 do Ocreza (decalque de Fernando Barbosa, efetuado com o apoio de Manuel Almeida, António Martinho 
Baptista e João Félix). 
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Fig. 0.1: A área de estudo no contexto da Península Ibérica; os círculos e elipses indicam os sítios de 
ar livre, o quadrado a gruta de La Griega e os triângulos os sítios de onde foi recolhida arte móvel; as 
estrelas localizam as fontes de matéria-prima (a partir de Aubry et alii, 2012). 
 
 
 
 

 
Fig. 0.2: Sequência do Paleolítico português, a partir de Zilhão, 1997b e 2013 (imagem de base 
retirada de Aubry et alii, 2010); agradece-se ainda a preciosa ajuda de Thierry Aubry na elaboração 
desta figura).
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Fig. 2.1: Vários painéis da rocha 24 de Piscos, cujo facto de quase todos disporem de um auroque que nos olha de frente nos permite inferir a necessidade da sua leitura conjunta 
(montagem gráfica efetuada a partir de decalques de Fernando Barbosa e foto do autor).
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Fig. 2.2: a) auroque com um corno em perfil absoluto (Fariseu 1); b) macho de cabra-montês com os cornos em perfil 
biangular reto (Fariseu 1); c) dois auroques com os cornos em perfil biangular oblíquo (Piscos 24, painel 27). 
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Fig. 2.3: Exemplos de unidades gráficas não figurativas por nós individualizadas nas rochas 8 do Fariseu (topo), 1 do 
Fariseu (meio) e 10 da Penascosa (base). Repare-se como a par da maior concentração de traços vem uma maior 
subjetividade no isolamento das unidades gráficas em causa. 
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Fig. 2.4: A tabela tipológica de signos de Sauvet, Sauvet & Wlodarczik (1977), com as nossas atualizações marcadas a 
vermelho. 
 

 
Fig. 2.5: Cabeça de cavalo definida por contorno múltiplo e veado inciso preenchido pelo estriado invasor (Quinta da 
Barca 23). 
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Fig. 2.6: a) cabeça de auroque picotada e veado abradido (Fariseu 1); b) cabeça de antropomorfo definida por incisão 
simples (Piscos 24, painel 7); c) quartos traseiros de auroque definido por incisão reiterada (Piscos 24, painel 27). 
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Fig. 2.7: Macho de cabra-montês com os membros em perfil uniangular, parcialmente estriado na região dos antebraços e 
coxas (Piscos 24, painel 3). 
 

 
Fig. 2.8: Bordo cérvico-dorsal de auroque, definido por raspagem (Piscos 24, painel 22).
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Fig. 3.1: A zona montante da Canada do Inferno. A imagem superior corresponde a montagem de duas fotos de Fernando Barbosa. Em baixo representa-se hipotético solo contemporâneo 
da execução das gravuras da classes 1, antes do episódio erosivo que terá colocado a descoberto as superfícies onde se gravaram as figuras mais recentes.
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Fig. 3.2: Sector setentrional da zona montante da Canada do Inferno, onde se observa a relação entre as rochas 11 e 12 do 
sítio. As linhas coloridas marcam os limites da rocha 12, que em 2007 se encontrava já sedimentada pelos aluviões 
decorrentes da albufeira do Pocinho. A foto mais pequena encontra-se depositada no arquivo de diapositivos do antigo  
CNART, tendo sido obtida em 1995 por autor desconhecido.
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Fig. 4.1: Placa do Vau (decalque de Fernando Barbosa); 1 a 3 e 5 e 6: cavalos; 4 e 7: antropomorfos; 8: esta figura, se a placa se orientar com o lado esquerdo como topo, 
parece configurar um antropomorfo, mas se a peça se orientar na posição inversa, parece configurar as hastes e orelhas de um cervídeo, motivo conhecido da arte 
paleolítica magdalenense.
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Fig. 4.1. Comparação entre alguns auroques de Lascaux e da rocha 24 de Piscos (a partir de desenhos de N. Aujoulat [2004] 
e A. F. Barbosa). 
 
 

 
 
Fig. 4.2: Animais a olhar em frente. O primeiro é de Lascaux, sendo tradicionalmente interpretado como cavalo, 
correspondendo os dois últimos a claros auroques, gravados na rocha 24 de Piscos (desenho de Lascaux efetuado a partir de 
foto de N. Aujoulat [2004, 183, fig. 132], sendo os de Piscos da autoria de A. F. Barbosa). 
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Fig. 4.3: Repartição dos sítios estudados pelas diferentes classes e respetivos paralelos. Apenas se indicam os sítios com arte 
móvel (círculos cinzentos) da zona de estudo que contenham unidades gráficas figurativas e aqueles, fora da zona de estudo, 
com paralelos para a classe 4. Os sítios do Côa (25) e de Domingo García (71) encontram-se agrupados em círculos maiores. 
1: Mayennes-Sciences; 2: Pair-non-Pair; 3: Fongal; 4: Labattut; 5: Laussel; 6: La Croze à Gontran; 7: Oreille d’Enfer; 8: 
Marcenac; 9: Pech-Merle; 10: La Tête-du-Lion; 11: La Lluera 1; 12: La Viña; 13: Micolón; 14: Altamira; 15: Hornos de la 
Peña; 16: El Castillo; 17: La Luz; 18: El Rincón; 19: Venta Laperra; 20: Fuente del Trucho; 21: Pousadouro; 22: Sampaio; 
23: Ribeira da Sardinha; 24: Foz Tua; 26: Mazouco; 27: Redor do Porco; 28: Siega Verde; 29: La Salud; 30: Ocreza; 31: 
Escoural; 32: El Reno; 33: El Niño; 24: La Pileta; 35: Ardales; 36: Atlanterra; 37: Vencejo Moro; 38: Cueva Horadada; 39: 
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Ciervo; 40: Jara 1; 42: El Toro; 43: Malalmuerzo; 44: Piedras Blancas; 45: Nerja; 46: Parpalló; 47: Villars; 48: Gabillou; 
49: Lascaux; 50: Escabasses; 51: Le Cuzoul des Brasconies; 52: Etxeberri; 53: Labastide; 54: Gargas; 55: Tito Bustillo; 56: 
La Lloseta; 57: El Buxu; 58: El Covarón; 59: Llonin; 60: Chufín; 61: El Bosque; 62: La Pasiega; 63: Las Chimeneas; 64: La 
Haza; 65: Covalanas; 66: Arco A; 67: Arenaza; 68: Fraga Escrevida; 69: Poço do Caldeirão; 70: Costalta; 71: Domingo 
García; 72: La Griega; 73: El Turismo; 74: La Hoz; 75: Los Casares; 76: Morron; 77: Cueva Navarro; 78: Les Meravelles; 
79: Réseau Guy Martin; 80: Teyjat; 81: Font-de-Gaume; 82: Les Combarelles 1; 83: Rouffignac; 84: Sainte Eulalie; 85: 
Pergouset; 86: Grotte Christian; 87: Grotte du Colombier; 88: Abri du Colombier; 89: Gazel; 90: Santimamiñe; 91: Ekain; 
92: Alkerdi; 93: Sinhikole-ko-Karbia; 94: Labastide; 95: Tibiran; 96: Les Trois Frères; 97: Le Tuc d’Audoubert; 98: Le Mas 
d’Azil; 99: Le Ker de Massat; 100: Niaux; 101: Le Portel; 102: Fornols-Haut; 103: Peña de Candamo; 104: Covaciella; 105: 
Pindal; 106: La Loja; 107: Las Monedas; 108: La Garma; 109: Cullalvera; 110: Medal; 111: Quinta da Moreirola; 112: 
Penches; 113: Gouy; 114: Los Pedroses; 115: La Clotilde; 116: Cova Eirós; 117: Ojo Guareña; 118: Passadeiro; 119: Pedra 
de Asma 7; 120: Cabeço do Aguilhão; 121: Parada; 122: Cachão do Algarve; 123: Fratel; 124: Moinhola; 125: Molino 
Manzánez; 126: Barranco Hondo; 127: Cova del Bovalar; 128: Cingle del Barranc de l’Espigolar; 129: Abric d’en Melià; 
130: La Peña de Estebanvella; 131: Sant Gregori; 132: Molí del Salt; 133: Buraca Grande; 134: Villalba; 135: Vau; 136: 
Pont d’Ambon; 137: Abri Morin; 138: La Borie del Rey; 139: Abri Murat; 140: Abri Dufaure; 141: abrigo del Castillo; 142: 
Les Cendres; 143: Tossal de la Roca; 144: Cova Matutano; 145: Lumentxa; 146: Arenaza; 147: Urtiaga; 148: Chora; 149: 
Rochereil. A base cartográfica corresponde a um shaded relief, realizado a partir do SRTM 90 DEM (Jarvis et alii, 2008). 
Georreferenciação dos sítios por Luís Luís. 
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Fig. 5.1: Sítios com dispositivos parietais pleistocénicos do Baixo Côa. Até ao número 23, a identificação das estações 
decalca a numeração dos subcapítulos respetivos da região do Vale do Côa, não aparecendo neste mapa, devido à distância, 
o sítio da Quinta da Moreirola (que seria o n.º 1). As restantes estações (círculos brancos) apenas contém grafismos das 
classes terminais. 24: Canada do Amendoal; 25: Meijapão; 26: Vale do Forno; 27: Bulha; 28: Ribeira da Cabreira; 29: 
Canada do Arrobão; 30: Canada da Meca; 31: Ribeira de Urros; 32: Vale de João Esquerdo; 33: Vale de Arcos; 34: Olgas 
de Ervamoira; 35: Ninho de Águia; 36: Ribeiro da Cumieira; 37: Casa do Muro; 38: Poio; 39: Ribeira da Volta; 40: Cachão; 
41: Vale da Casa; 42: Ribeira do Arroio; 43: Cascalheira; 44: Lodão; 45: Porto Velho. Referências mais precisas a estas 
estações podem ser encontradas em Reis, 2012; 2013; 2014. 
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Fig. 5.2: Localização da rocha 2 da Quinta da Moreirola na folha 171 da Carta Militar de Portugal, escala 1:25.000. 
 
 

 
Fig. 5.3: Localização das rochas com grafismos paleolíticos da Faia na folha 171 da Carta Militar de Portugal, escala 
1:25.000. 



 334 

 
Fig. 5.4: A rocha 6 da Faia, vista de montante. 

 
 

 
Fig. 5.5: O abrigo onde se encontra o painel 7 da Faia, visto de oeste. 
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Fig. 5.6: Cerva da rocha 7 da Faia (detalhe da cabeça). 
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Fig. 5.7: Distribuição das rochas estudadas pelos sítios da Foz da Ribeirinha, Penascosa, Quinta da Barca e Ribeira das Cortes (cartografia da autoria de Luís Luís). Os círculos escuros 
representam as rochas da fase 1 e os claros as da fase 2 e/ ou 3.
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Fig. 5.8: Detalhe da cabeça do veado da rocha 7 da Foz da Ribeirinha. 
 

 
Fig. 5.9: O conjunto parietal formado pelas rochas 2 e 3 da Penascosa (vista de oeste). Montagem com decalques das rochas 
respetivas.
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Fig. 5.10: Distribuição das rochas estudados pelo sítio da Penascosa (vista de oeste). As identificadas a escuro dispõem de dispositivos com origem na fase 1, correspondendo as restantes às 
que contém grafismos da fase 2.
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Fig. 511: Zona meridional da Penascosa (vista de noroeste), com indicação das diversas rochas aí existentes. 
 

 
Fig. 5.12: Os espaços parietais da rocha 4 da Penascosa (vista de oeste). Montagem com decalques. 
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Fig. 5.13: Os espaços parietais da rocha 5 da Penascosa (vista de oeste). Montagem com decalques 
 

 
Fig. 5.14: O último conjunto parietal da Penascosa (vista de oeste), indicando-se a vermelho a reconstrução da rocha 9 a partir 
dos fragmentos inventariados como rocha 15. Montagem com decalques das rochas 6, 7, 8, 9 e 15. 
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Fig. 5.15: O primeiro conjunto parietal da zona setentrional da Penascosa durante a fase 2 (vista de oeste). Montagem com os 
decalques das rochas 9, 10 e 19. 
 

 
Fig. 5.16: Distribuição das rochas estudadas pela Quinta da Barca (vista de sudeste). As identificadas a escuro dispõem de 
dispositivos com origem na fase 1, correspondendo as restantes às que contém grafismos da fase 2. 
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Fig. 5.17: A zona central do conjunto parietal da zona da foz da ribeira da Quinta da Barca (vista de sudeste), observando-se em 
primeiro plano as rochas 1, 2 e 27 (tombada sobre o painel direito da rocha 1; ao fundo ainda se vislumbram as rochas 4 e 5. 
Montagem com os decalques das rochas respetivas. 
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Fig. 5.18: Foto tirada a partir do leito da ribeira, a alguns metros para montante da rocha 10. As duas setas maiores indicam as 
direções para onde nos devemos dirigir para encontrar outros espaços parietais gravados. A seta menor sinaliza a rocha 33. 
 

 
Fig. 5.19: O conjunto parietal composto pelas rochas 11 e 12 da Quinta da Barca (vista de noroeste). Montagem os decalques 
respetivos. 
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Fig. 5.20: A rocha 56 da Quinta da Barca (vista de nordeste). Montagem com decalques. 
 

 
Fig. 5.21: Conjunto parietal composto pelas rochas 28, 29 — ambas em primeiro plano, à direita — e 48, localizada frente ao 
autor (foto de Fernando Barbosa, tirada sensivelmente de leste). Montagem com decalques das rochas 28 e 29. 
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Fig. 5.22: Rocha 9 da Quinta da Barca, vista de leste, observando-se o Côa em primeiro plano. Montagem com decalque. 
 

 
Fig. 5.23: Conjunto parietal formado pelas rochas 22 e 23 da Quinta da Barca (foto de Mário Reis, tirada de sudeste). Montagem 
com os decalques respetivos. 
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Fig. 5.24: Rocha 10 da Quinta da Barca (Foto de Pedro Guimarães, tirada de sudeste). 
 

 
Fig. 5.25: Os espaços parietais da zona setentrional da Quinta da Barca (vista de leste), historiados durante a fase 2. Montagem 
com decalque da rocha 23. 
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Fig. 5.26: Detalhe de auroque provável da rocha 31 da Quinta da Barca. 
 

 
Fig. 5.27: Representação esquemáticas das relações entre os diferentes conjuntos parietais da Penascosa e da Quinta da Barca, 
durante a fase 1. Cada figura geométrica corresponde a uma associação temática específica. A imagem orienta-se para norte e o 
rio indica-se a cinzento. 
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Fig. 5.28: Macho de cabra-montês, orientado para a direita, da rocha 13 da Ribeira das Cortes. 
 

 
Fig. 5.29: Cabeça de quadrúpede inciso, orientada para a direita, da rocha 18 da Ribeira das Cortes. 
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Fig. 5.30: Distribuição das rochas estudadas pelos sítios de Ribeira de Piscos, Fariseu e Vale de Figueira (os círculos brancos 
indicam as rochas com gravuras das fases 2 e 3. 



 350 

 
Fig. 5.31: A colina do locus 1 de Piscos, vista de sudeste. Implantação de algumas das rochas referidas em texto. 
 

 
Fig. 5.32: Vista de nordeste do locus 1 de Piscos, observando-se a localização das rochas estudadas deste lado da colina. 
Montagem com decalque. 
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Fig. 5.33: A rocha 13 de Piscos, vista da margem oposta (leste). Montagem com decalque. 
 

 
Fig. 5.34: Cavalo raspado, orientado para a direita, da rocha 13 de Piscos. 
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Fig. 5.35: Unidades não figurativas da chave XIc Rocha 21 da Ribeira de Piscos. 
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Fig. 5.36: Extremidade distal de membro anterior de bovino inciso, orientado para a esquerda, da rocha 22 de Piscos. 
 

 
Fig. 5.37: A rocha 3 de Piscos no seu contexto geomorfológico. Montagem com decalque. 
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Fig. 5.38: Detalhe da unidade gráfica da chave XIIIa, disposta na horizontal, da rocha 8 de Piscos. 
 

 
Fig. 5.39: Rocha 6 de Piscos (vista de sudeste). Montagem com decalques. 
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Fig. 5.40: Implantação da rocha 5 de Piscos no seu contexto geomorfológico (vista de sudoeste). Montagem com decalque. 
 

 
Fig. 5.41: Implantação das rochas 5 e 11 no seu contexto geomorfológico (vista de sudoeste). Montagem com decalque. 
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Fig. 5.42: Detalhe de unidade gráfica da chave XIIIa, disposta na vertical, da rocha 27 de Piscos. 
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Fig. 5.43: Distribuição das rochas estudadas pelo locus 3 de Piscos (vista de sudeste). 
 

 
Fig. 5.44: Auroque picotado, disposto na vertical, da rocha 41 de Piscos. 
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Fig. 5.45: Distribuição dos painéis gravados pela rocha 24 da Ribeira de Piscos (vista de sudeste). 
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Fig. 5.46: Distribuição das rochas estudadas pelo sítio do Fariseu. A vermelho identificam-se os espaços parietais que se começam a gravar durante a fase 1: a laranja representam-se os 
espaços parietais gravados durante as fases 2 ou 3 (Foto de José Paulo Ruas, obtida de nordeste).
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Fig. 5.47: Espaço parietais A, C e G da rocha 1 do Fariseu (Foto de Fernando Barbosa). Montagem com decalques. 
 

 
Fig. 5.48: O espaço parietal G, destacando-se Fr01-38 (macho de cabra-montês orientado para a direita, com o bordo da rocha 
a definir a cabeça) e Fr01-64 (cavalo retrospiciente com as faces laterais da cabeça representadas em planos de fratura distintos, 
sendo o bordo ventral do pescoço do animal representado pelo ângulo formado pelo encontro daqueles planos de fratura). 
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Fig. 5.49: Conjunto parietal do Fariseu, formado pelas rochas 5, 9 e 10 (foto de Fernando Barbosa, obtida a partir de sudeste). 
 

 
Fig. 5.50: Macho de cabra-montês e várias unidades gráficas não figurativas da rocha 10 do Fariseu. Decalque sobre fotografia. 
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Fig. 5.51: Rocha 5 do Fariseu (vista de sudoeste). Montagem com decalque. 
 

 
Fig. 5.52: Localização da rocha 4 do Fariseu no seu contexto geomorfológico, a partir sensivelmente de sudeste (foto de 
Fernando Barbosa tirada em 2007, durante a última vez que a barragem do Pocinho baixou). Montagem com decalque. 
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Fig. 5.53: Rochas do Vale de Figueira e do Vale de Videiro, estudadas neste trabalho (vista de nordeste). 
 

 
Fig. 5.54: A rocha 1 de Vale de Figueira, vista de sudoeste. Note-se a diferença de cota entre a base do dispositivo da fase 1 e o 
topo do da fase 4 (no interior do retângulo inferior esquerdo definido pelos tubos do andaime). Montagem com decalques. 
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Fig. 5.55: Distribuição das rochas estudadas pelos sítios de Vale de Videiro, Canada do Inferno e Rego de Vide, identificando-se 
as rochas da fase 1 pelos círculos cheios (cartografia de Luís Luís). 
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Fig. 5.56: Vista de leste da Canada do Inferno com a albufeira do Pocinho vazia (foto de Manuel Almeida, tirada em 1995). 
Círculos brancos: Fase 1; círculos cinzentos: Fase 2; círculo vermelho: fase 3. 

 
Fig. 5.57: A zona jusante do locus da Canada do Inferno (Foto de Fernando Barbosa, tirada em 1995). Montagem com 
decalques. 
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Fig. 5.58: Rocha 11 da Canada do Inferno, vista sensivelmente de leste (foto de 2007). 
 

 
Fig. 5.59: O conjunto parietal em torno do abrigo das cabras. Alçado efetuado a partir de fotografia de Fernando Barbosa, 
obtida a partir sensivelmente de leste. 
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Fig. 5.60: Fase 2 da rocha 14 da Canada do Inferno (?). A partir de decalque de Mário Varela Gomes, efetuado com o apoio de 
João Félix e Cristina Gaspar. 
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Fig. 5.61: Rocha 41 da Canada do Inferno, vista sensivelmente de nordeste. 
 

 
Fig. 5.62: A rocha 41 da Canada do Inferno no seu contexto geomorfológico (vista de leste). Montagem com decalque. 
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Fig. 5.63: Distribuição das rochas estudadas pelos sítios de Vale de Moinhos, Moinhos de Cima e Broeira. Cartografia da autoria de Luís Luís.
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Fig. 5.64: As rochas estudadas de Vale de Moinhos (círculos vermelhos), Broeira (círculos amarelos) e Moinhos de Cima (círculo 
laranja), vistas de sudeste. 
 

 
Fig. 5.65: Detalhe da cabeça de veado da rocha 41 de Vale de Moinhos (decalque sobre fotografia). 
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Fig. 5.66: Detalhe de cavalo inciso da rocha 9 de Vale de Moinhos (decalque sobre fotografia). 
 

 
Fig. 5.67: Cabeça de veado inciso, orientado para a direita, da rocha 9 de Vale de Moinhos. 
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Fig. 5.68: Detalhe do auroque da rocha 10 de Moinhos de Cima (decalque sobre fotografia). 
 

 
Fig. 5.69: Detalhe de felino inciso, orientado para a direita, da rocha 4 da Broeira. 
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Fig. 5.70: Detalhe da rocha 13 da Broeira, destacando-se cavalo inciso orientado para a direita. 
 

 
Fig. 5.71: Distribuição das rochas estudadas dos sítios da Quinta das Tulhas, Foz do Côa e Vale de José Esteves. Cartografia de 
Luís Luís. 
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Fig. 5.72: Localização da rocha 5 da Quinta das Tulhas (vista aproximada de noroeste). 
 

 
Fig. 5.73: Detalhe da rocha 5 da Quinta das Tulhas (decalque sobre fotografia). 
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Fig. 5.74: Rocha 157 da Foz do Côa (decalque sobre fotografia). 
 

 
Fig. 5.75: Detalhe da rocha 147 da Foz do Côa, observando-se, em cima, cavalo inciso definido por contorno múltiplo, orientado 
para a esquerda e, em baixo, veado inciso, definido por contorno simples, orientado para a direita. 
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Fig. 5.76: Localização das rochas estudadas da Foz do Côa (vista aproximada de leste).
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Fig. 5.77: Cabeças de dois cervídeos incisos, orientados para a esquerda, da rocha 186 da Foz do Côa. 
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Fig. 5.78: Cabeças de cavalo, incisas, orientadas para a direita, da rocha 170 da Foz do Côa. 
 

 
Fig. 5.79: Disposição dos diferentes espaços parietais da rocha 14 da Foz do Côa (vista de leste). 
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Fig. 5.80: Cabeça de auroque incisa, orientada para a direita, da rocha 14 da Foz do Côa. 
 

 
Fig. 5.81: Rocha 69 da Foz do Côa (vista de nordeste). 
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Fig. 5.82: Cabeça do cavalo incisa, orientada para a esquerda, da rocha 69 da Foz do Côa. 
 

 
Fig. 5.83: Cavalo inciso, com M ventral, da rocha 16 da Foz do Côa. Dispõe-se na vertical, orientado para baixo. 
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Fig. 5.84: As rochas analisadas da Canada da Moreira e da Canada das Corraliças. 
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Fig. 5.85: Localização da rocha 7 da Canada da Moreira no seu contexto paisagístico (vista de nordeste). 
 

 
Fig. 5.86: Localização das rochas estudadas da margem esquerda do Vale de José Esteves (vista de oeste). Da esquerda para a 
direita: rocha 36; rocha 12 e rocha 4. 
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Fig. 5.87: Cabeça do macho de cabra-montês da rocha 36 do Vale de José Esteves (decalque sobre foto). 
 

 
Fig. 5.88: Cervídeo da rocha 12 do Vale de José Esteves (decalque sobre foto). 
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Fig. 5.89: Rocha 4 do Vale de José Esteves (vista de és-nordeste). Montagem com decalques. 
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Fig. 5.90: Distribuição das rochas estudadas pelos sítios de Vermelhosa, Vale de Cabrões e Tudão. 
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Fig. 5.91: Localização da rocha 2 da Vermelhosa no seu contexto paisagístico (vista de és-sudeste).
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Fig. 5.92: Rocha 2 da Vermelhosa (decalque sobre foto). 
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Fig. 5.93: O locus 2 de Vale de Cabrões visto de sudeste.
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Fig. 5.94: Cabeça de veado inciso, orientado para a esquerda, da rocha 41 de Vale de Cabrões. 
 

 
Fig. 5.95: O locus 3 de Vale de Cabrões e localização da rocha 15 do mesmo sítio. 
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Fig. 5.96: Cabeça de cavalo incisa, orientada para a direita, da rocha 55 de Vale de Cabrões. 
 

 
Fig. 5.97: Localização da rocha 4 do Vale Escuro (cartografia da autoria de Luís Luís). 
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Fig. 5.98: Localização de Siega Verde na folha 500-4 do Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000. 
 

 
Fig. 5.99: O sítio de Siega Verde (áreas central e norte), visto sensivelmente de sul. 
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Fig. 5.100: Foto de macho de cabra-montês da rocha 13 onde se percebe que SV13-27 corresponde parcialmente aos quartos 
traseiros de SV13-25 (Foto de Pedro Guimarães). 
 

 
Fig. 5.101: O cervídeo SV13-29 (Foto de Pedro Guimarães). 
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Fig. 5.102: Localização do sítio de Redor do Porco na folha 151 da Carta Militar de Portugal, escala 1:25.000. 
 

	
Fig.	5.103:	Localização	dos	sítios	em	tono	de	Domingo	García	nas	folhas	456-1	e	456-2	do	Mapa	Topográfico	Nacional,	escala	
1:25.000.	
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Fig.	5.104:	O	inselberg	da	Cuesta	Grande,	visto	de	su-sudeste.	
	

	 	
Fig.	5.105:	Os	conjuntos	parietais	do	Cierro	de	San	Isidro	(base	topográfica	retirada	de	Ripoll	&	Municio,	dirs.,	1999,	59,	fig.	
43).	
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Fig.	  5.106:	  Localização	  do	  sítio	  de	  Sampaio	  na	  folha	  38	  da	  Carta	  Militar	  de	  Portugal,	  escala	  1:25.000.	  
	  

	  
Fig.	  5.107:	  O	  conjunto	  parietal	  do	  Sampaio,	  visto	  sensivelmente	  de	  leste.	  O	  painel	  1	  encontra-‐se	  em	  frente	  de	  Joana	  Teixeira,	  o	  
2	  é	  apontado	  por	  Luís	  Luís	  e	  Thierry	  Aubry,	  e	  o	  3	  encontra-‐se	  imediatamente	  à	  direita	  da	  mochila	  situada	  em	  primeiro	  plano.	  
Montagem	  com	  decalques.	  
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Fig.	  5.108:	  Localização	  do	  Pousadouro	  na	  folha	  51	  da	  Carta	  Militar	  de	  Portugal,	  escala	  1:25.000.	  
	  

	  
Fig.	  5.109:	  Os	  espaços	  parietais	  do	  Pousadouro,	  observando-‐se	  o	  B	  em	  primeiro	  plano	  (vista	  de	  oeste).	  Montagem	  com	  
decalques.	  
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Fig.	5.110:	Localização	da	Fraga	Escrevida	na	folha	65	da	Carta	Militar	de	Portugal,	escala	1:25.000.	
	

	
Fig.	5.111:	A	Fraga	Escrevida,	vista	sensivelmente	de	sudeste.	
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Fig.	5.112:	Localização	da	Ribeira	da	Sardinha	na	folha	119	da	Carta	Militar	de	Portugal,	escala	1:	25.000.	
	

	
Fig.	5.113:	O	vale	do	Sabor	antes	da	construção	das	barragens	aí	existentes,	nele	se	indicando	a	localização	do	sítio	da	Ribeira	
da	Sardinha	(vista	de	norte).	
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Fig.	5.114:	O	auroque	da	ribeira	da	Sardinha	(atente-se	à	forma	como	uma	fratura	natural	é	utilizada	no	dispositivo	como	
corno	do	animal.	
	

	
Fig.	5.115:	Localização	do	sítio	de	Mazouco	na	folha	132	da	Carta	Militar	de	Portugal,	escala	1:	25.000.	
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Fig.	5.116:	O	Cabeço	da	Vigia	(onde	se	encontra	o	sítio	de	Mazouco)	visto	de	noroeste,	observando-se	ainda	à	sua	esquerda	o	
Picão	do	Navalho.	
	

	
Fig.	5.117:	O	conjunto	parietal	de	Mazouco.	Montagem	com	decalques.	
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Fig.	5.118:	Localização	da	Fraga	do	Gato	na	folha	142	da	Carta	Militar	de	Portugal,	escala	1:	25.000.	
	

	
Fig.	5.119:	A	Fraga	do	Gato	no	seu	contexto	paisagístico,	observando-se,	ao	fundo	à	esquerda,	o	vale	do	Douro	(vista	de	
nordeste).	
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Fig.	5.120:	Localização	do	abrigo	de	Foz	Tua	na	folha	116	da	Carta	Militar	de	Portugal,	escala	1:25.000.	
	

	
Fig.	5.121:	Localização	do	abrigo	de	Foz	Tua	no	seu	contexto	paisagístico	(vista	de	leste).	
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Fig.	  5.122:	  O	  abrigo	  de	  Foz	  Tua	  visto	  de	  és-‐sudeste,	  indicando-‐se	  na	  foto	  a	  localização	  do	  painel	  31.	  
	  

	  
Fig.	  5.123:	  Localização	  da	  estação	  de	  La	  Salud	  na	  folha	  478-‐1	  do	  Mapa	  Topográfico	  Nacional,	  escala	  1:25.000.	  
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Fig.	  5.124:	  Localização	  das	  estações	  de	  Poço	  do	  Caldeirão	  (à	  esquerda)	  e	  Costalta	  (à	  direita)	  na	  folha	  255	  da	  Carta	  Militar	  de	  
Portugal,	  escala	  1:	  25.000.	  
	  

	  
Fig.	  5.125:	  Detalhe	  da	  cerva	  PC02-‐01,	  observando-‐se	  a	  cabeça	  e	  o	  peito na superfície vertical e as	  duas	  orelhas	  na	  horizontal.	  O	  
bordo	  cérvico-‐dorsal	  do	  animal	  encontra-‐se	  picotado no ângulo entre ambas	  as	  superfícies.	  
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Fig.	5.126:	Localização	do	conjunto	parietal	paleolítico	do	Ocreza	na	folha	323	da	Carta	Militar	de	Portugal,	escala	1:25.000.	
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Fig.	6.1:	Representação	esquemática	das	relações	espaciais	entre	os	diversos	tipos	de	zona	existentes	no	vale	do	Côa.	A	linha	
azul	larga	representa	o	rio	epónimo	e	a	mais	fina	a	ribeira	de	Piscos.	Figura	orientada	a	norte.	
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Fig.	6.2:	Representação	esquemática	das	relações	espaciais	entre	os	diversos	tipos	de	zona	existentes	das	fases	2	e	3.	As	linha	
assinalam	cursos	de	água.	Figuras	orientadas	a	norte.	
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U.G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn cbv foc cri dcri tcri ic 
Ca04-10 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_conv cri_r dcri_n tcri_nu 62,525

15621 CI01-11 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l NA NA cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr NA cri_cv dcri_cc tcri_nu 69,090
51793 CI01-12 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_cto 71,558
03643 CI02-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_l n_cont cor_c di_n memb_bs memb_un cas_s fn_r cbv_cr f_re cri_cv dcri_n tcri_cto 86,174
02511 CI03-06 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_cv cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_r tcri_alt 67,587
32337 CI03-09 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 84,345
40444 CI03-11 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_alt NA 

CI06-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_cr cbv_cr f_conv cri_r dcri_n tcri_nu 82,386
08819 CI14-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_s memb_m1a memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_apont cri_cv dcri_n tcri_pt 99,841
01327 CI14-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 65,881
94962 CI14-17 pic_B abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_re cri_cv dcri_n tcri_cto 62,072
15587 CI14-21 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cr cbv_cr f_re cri_r dcri_n tcri_nu NA 

CI14-28 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_bi cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_r dcri_n tcri_nu 85,878
11346 CI14-32 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_apont cri_cv dcri_n tcri_pt 77,269
57501 CI14-40 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1 memb_bi cas_s fn_cc cbv_cv f_conv NA dcri_n NA NA 

CI16-10 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_re cri_cv dcri_n tcri_nu 73,681
58179 CI26-05 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n NA NA 

CI26-13 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_re cri_cv dcri_n tcri_cto 87,356
39292 CI27-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n NA b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n NA cbv_cr f_re NA NA NA NA 

CI34-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_re cri_r dcri_n tcri_pt NA 
CI41-01 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_p oc_a

m 
or_cont b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_bi cas_s fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 106,20

22839 CI41-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_p oc_a
m 

or_cont b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_cto 110,04
14852 CI41-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_a

m 
or_cont b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_alt 78,584

43059 Cost01-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_cont cor_nat di_s memb_m1a memb_un cas_s fn_cv cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_cc tcri_pt 86,074
48155 DC06.C-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_un cas_s fn_cr cbv_cv f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu NA 

DC06.D-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_c di_s memb_m1 memb_un cas_n fn_cr cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 66,555
70347 DC06.D-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_c di_s memb_m2 memb_pa cas_n NA NA f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu NA 

Fr_m01-08 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_apont cri_r dcri_n tcri_nu 91,716
40788 Fr01-29 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_l cor_c di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 69,313
43214 Fr01-43 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_p NA b_n n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n NA 76,825
16802 Fr01-45 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_conv cri_cv dcri_cv tcri_alt 62,015
54679 Fr01-53 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_cto 76,811
82827 Fr01-61 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 69,383
23336 Fr01-63 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_re cri_cv dcri_n tcri_cto 76,436
95595 Fr01-65 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_l n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_r NA cri_cv dcri_n tcri_nu 79,087
76403 Fr01-83 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_l n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv cri_r dcri_n tcri_nu 66,314
55962 Fr01-87 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA NA NA NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n NA cbv_cv NA cri_cv dcri_n NA 78,245
89632 Fr03-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_cont cor_nat di_s memb_m1a memb_bi cas_s fn_cc cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_pt 90,123
88344 Fr04-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_n fn_cv cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_n tcri_alt NA 

Fr04-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_a
m 

or_n b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_n fn_cr cbv_cr f_mod cri_cv dcri_n tcri_alt NA 
Fr04-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_n b_mod n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cr cbv_cv f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 87,629

28191 Fr04-19 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_p oc_a
m 

or_n b_n n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_r cbv_cv f_conv cri_cv dcri_cc tcri_alt NA 
Fr08-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_bi cas_n fn_cv cbv_cvc f_re cri_r dcri_n tcri_nu 89,885

43418 Gr_II_15-11 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_alt 98,145
54824 Tab. 3.1: Caraterização dos cavalos estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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U.G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas Fn cbv foc cri dcri tcri ic 
Gr_II_16-04 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_c
to 

99,029
74237 Gr_III_10 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_cr cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_a
lt 

NA 
Gr_IX_6-1 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_con

v 
cri_cv dcri_

cv 
tcri_a
lt 

74,680
39637 Gr_X-22 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m2 memb_pa cas_n fn_cc cbv_cv NA cri_cv dcri_

n 
tcri_p
t 

NA 
OGIII-15 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_cv f_apo

nt 
cri_r dcri_

n 
tcri_n
u 

190,98
59317 OGV-26 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_cv f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

73,456
12758 OGV-32 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

95,492
96586 Ma01-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_p NA NA NA cor_c di_s memb_m1 memb_bi cas_s fn_r cbv_cr NA cri_cv dcri_r NA 80,187
47307 Md_m_5166 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_a

m 
or_cont b_mod n_l cor_nat di_s memb_m1 memb_un cas_n fn_cr cbv_cvc f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_c
to 

88,446
41112 Md_m_5179 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_a

m 
or_n b_mod n_cont NA di_s memb_m1 memb_un cas_n fn_r cbv_cr f_mo

d 
cri_cv dcri_

n 
tcri_p
t 

NA 
PC01-02 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_cont cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cvc f_con

v 
cri_cv dcri_

cv 
tcri_n
u 

NA 
PC01-03 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_cont cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_r tcri_n

u 
NA 

Pn04-06 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_con
v 

cri_cv dcri_
cv 

tcri_c
to 

NA 
Pn04-07 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

NA 
Pn04-08 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cv f_con

v 
cri_r dcri_

n 
tcri_n
u 

NA 
Pn05-04 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n NA NA cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_s NA cbv_cr NA cri_cv dcri_

n 
tcri_a
lt 

81,981
97069 Pn05-06 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n NA NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr NA cri_cv dcri_

cc 
tcri_n
u 

79,275
8132 Pn05-22 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
NA 120,86

5493 Pn05-24 pic_B abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA NA b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n NA cbv_cr f_con
v 

cri_cv dcri_
n 

NA 77,168
24534 Pn06-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cvc f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

64,667
78914 Pn06-04 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA NA b_n n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n NA cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
NA 84,551

06352 Pn06-06 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_con
v 

cri_cv dcri_
n 

tcri_n
u 

67,167
83787 Pn10-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_bi cas_s fn_cv cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

78,834
74848 Pn10-10 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l NA cas_n NA cbv_r NA cri_r dcri_

n 
tcri_p
t 

69,204
6867 Pn10-11 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_con

v 
cri_r dcri_

n 
tcri_n
u 

NA 
Pn10-12 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_r NA cri_r dcri_

n 
tcri_p
t 

62,359
43039 Pn10-13 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_cvc f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

71,904
71258 Pn10-35 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

12,523
66765 Pn10-40 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_cv f_apo

nt 
cri_cv dcri_

cc 
tcri_p
t 

76,936
17675 Pn10-45 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_apo

nt 
cri_cv dcri_

n 
tcri_p
t 

83,123
41069 Pn10-53 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_s memb_l memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

cv 
tcri_n
u 

82,451
10246 PEs_m_21-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_t oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_apo

nt 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

67,692
9758 Po01-03 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_l n_cont cor_c di_n memb_m1 memb_bi cas_s fn_cc cbv_cr f_con

v 
cri_cv NA tcri_c

to 
71,523
51674 Po01-04 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA NA b_l NA cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n NA cbv_cvc f_re cri_cv dcri_r NA 80,551
88956 QB01-12 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr NA cri_cv dcri_

cc 
tcri_c
to 

NA 
QB01-38 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

cc 
tcri_c
to 

59,096
24915 QB01-40 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
tcri_n
u 

68,671
79378 QB01-56 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

cc 
tcri_c
to 

61,222
10193 QB01-58 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p NA b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_con

v 
cri_cv dcri_

n 
NA 66,603

32175 QB08-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr NA cri_cv dcri_
cc 

tcri_c
to 

78,114
48739 QB14-06 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_re cri_cv dcri_

n 
tcri_p
t 

NA 
QB15-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_con

v 
cri_r dcri_

n 
tcri_c
to 

121,23
86184 QB19-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_r f_con

v 
cri_r dcri_

n 
tcri_n
u 

NA 

Tab. 3.1 (cont.): Caraterização dos cavalos estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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U.G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn cbv foc cri dcri tcri ic 
QB23-01 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu 87,8015

9962 QB23-02 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_p oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_cr cbv_cv NA cri_cv dcri_n tcri_cto 73,7249
6843 QB23-03 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_p oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cc cbv_cv NA cri_cv dcri_cv tcri_nu 95,0224
2081 QB23-06 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n NA cbv_cv f_re cri_cv dcri_n tcri_cto 85,0632
3767 QB23-36 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_re cri_cv dcri_cc tcri_nu 97,3821
5107 Pi01-01 pic_A abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 59,7425
9429 Pi02-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cc f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 97,1393
963 Pi02-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cc f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu NA 

Pi02-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a
m 

or_l b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_mod cri_cv dcri_cc tcri_nu 88,0978
8769 Pi03-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a

m 
or_cont b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_cto 82,3705

881 Pi03-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a
m 

or_l b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 56,6216
1112 Pi03-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a

m 
or_cont b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 85,1119

3617 Pi03-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_c or_cont b_mod n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 79,9177
0777 Pi05-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cv cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 73,2249
3519 Pi05-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_l b_n n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 58,0505
8611 Pi24-133 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_cont b_l n_cont cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_re cri_r dcri_n tcri_nu NA 

RV06-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_l n_l cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu 69,9721
5769 RV07-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cv cbv_cv f_conv cri_cv dcri_n tcri_cto 62,1928
5469 SI12.B-03 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m1a memb_bi cas_n fn_cv cbv_cr f_conv NA dcri_n NA NA 

SI12.B-05 pic_B abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_cont cor_nat di_s memb_m1a memb_bi cas_n fn_cv cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 72,9783
6415 SI37e.C-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n NA NA b_n n_cont cor_nat di_n memb_m1a memb_bi cas_n NA cbv_cvc f_conv NA dcri_n NA 82,2300
5393 SI44.C-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_cont b_l n_cont cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_mod cri_cv dcri_cv tcri_nu 108,225
3613 SI52.B.A-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_cont b_n n_n NA di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_r dcri_cc tcri_cto NA 

SI.oes-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_cont cor_nat di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_cr cbv_cr f_mod cri_cv dcri_cc tcri_nu 57,6936
6687 SV03-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_l b_l n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_mod cri_cv dcri_cc tcri_cto 88,4194

1283 SV07-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 84,8826
3632 SV08-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu NA 

SV13-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cc f_conv cri_cv dcri_n tcri_pt 63,6619
7724 SV13-09 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_n int_n oc_a

m 
or_cont b_n n_n NA NA memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv NA NA NA NA 

SV15-03 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_cv tcri_pt 95,4929
6586 SV21-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_un cas_s fn_cr cbv_cvc f_mod cri_cv dcri_cv tcri_cto 80,8191
0585 SV21-10 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 85,9094
424 SV21-11 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv cri_cv dcri_r tcri_alt 110,632

0946 SV25-14 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_cont cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 79,9183
7117 SV25-17 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m1a memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv NA 90,5958

9068 SV26-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cv NA cri_cv dcri_cv tcri_nu 62 
SV30-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_alt NA 
SV33-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_l b_n n_n cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu 69,1105

2484 SV34-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu 103,869
5418 SV40-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_m2 memb_pa cas_s fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_cto 88,6055
3569 SV46-08 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 55,7042
3008 SV46-16 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_r f_re cri_cv dcri_n tcri_nu 71,6197
2439 SV46-25 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc NA cri_cv dcri_cc tcri_pt 83,5563
4512 Tab. 3.1 (cont.): Caraterização dos cavalos estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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U.G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn cbv foc cri dcri tcri ic 
SV46-26 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 82,760

57041 SV48-02 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_s fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu 71,619
72439 SV48-04 pic_B abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_a

m 
or_cont b_n n_cont cor_c di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_mod cri_cv dcri_cc tcri_nu 67,520

27889 SV48-09 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_cont b_n n_cont cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_mod cri_cv dcri_cv tcri_nu NA 
SV51-02 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_l NA NA cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n NA cbv_cr NA cri_cv dcri_r tcri_nu 104,27

39282 SV59-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv NA 84,925
69002 SV62-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_s memb_l memb_bi cas_n fn_cr cbv_cr NA cri_cv dcri_n tcri_alt NA 

SV62-04 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_n tcri_alt NA 
SV63-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_mod cri_cv dcri_cc tcri_nu 76,559

01573 SV64-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu 66,110
51482 SV64-05 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 95,492
96586 SV65-04 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re cri_cv dcri_cc tcri_nu 88,464
26044 SV67-03 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cv f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu NA 

SV67-13 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu 96,519
77194 SV72-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cc f_mod cri_cv dcri_cv tcri_nu 68,823
75917 SV73-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_s fn_r cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_cc tcri_cto 65,430
36549 SV74-05 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_cto 67,481
69587 SV81-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr NA cri_cv dcri_n tcri_nu 81,892
62966 SV84-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu 73,676
22085 SV85-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_mod cri_cv dcri_n tcri_cto 70,028

17496 SV85-03 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_un cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_alt 63,938
76844 SV89-02 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cv cbv_cvc f_mod cri_cv dcri_cv tcri_cto 77,389
09108 SV89-04 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_r cbv_cr f_re cri_cv dcri_cv tcri_cto 69,725
02269 SV91-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr NA cri_cv dcri_cv tcri_nu 80 

Va_m_01 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_n int_n oc_n or_cont b_mod n_n cor_c di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_cc cbv_cvc f_mod cri_cv dcri_n tcri_pt NA 
Va_m_02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_cc cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu NA 
Va_m_03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_n or_cont b_mod n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_r cbv_r f_mod cri_cv dcri_n tcri_nu 81,114

13996 Va_m_06 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cr cbv_cvc f_conv cri_cv dcri_n tcri_alt 71,364
29053 VCab07-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_cont b_mod n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cvc f_re cri_cv dcri_cv tcri_cto 93,710

43049 Vl_m_A-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_c or_cont b_l n_cont cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_mod cri_cv dcri_cv tcri_nu 46,685
44997 Vl_m_A-11 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_a

m 
or_l b_l n_cont cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 83,918

0609 Vl_m_A-12 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_a
m 

or_cont b_l n_l cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_cr f_conv cri_cv dcri_n tcri_nu 87,535
2187 Vl_m_B-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_n fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu NA 

Vl_m_B-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cv tcri_nu NA 
JE04-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_p oc_a

m 
or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_cr f_conv cri_cv dcri_cc tcri_alt 88,035

81451 JE13-21 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_cr cbv_cr f_apont cri_cv dcri_n tcri_pt 88,619
60773 JE13-26 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_cv f_apont cri_cv dcri_n tcri_nu 106,93
05414 JE17-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_r cbv_cv f_conv cri_cv dcri_cc tcri_nu NA 

JE17-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_r cbv_cv f_apont cri_r dcri_n tcri_pt 67,932
59349 Tab. 3.1 (cont.): Caraterização dos cavalos estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema.
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
inc_s=inc_s_n 87,87878

8 
88,77551 58,235294 1,98E-22 9,742961 

int=int_n 70,50359
7 

100 81,764706 2,43E-14 7,625797 
inc_m=inc_m_n 73,6 93,877551 73,529412 1,25E-12 7,099218 
pic=pic_A 100 40,816327 23,529412 3,57E-12 6,953093 
inc_r=inc_r_n 68,57142

9 
97,959184 82,352941 1,88E-10 6,370913 

memb_p=memb_pa 74,33628
3 

85,714286 66,470588 5,78E-10 6,196448 
pic=pic_B 91,48936

2 
43,877551 27,647059 6,31E-09 5,808383 

abr=abr_s 100 27,55102 15,882353 5,89E-08 5,422207 
memb_f=memb_bs 79,36507

9 
51,020408 37,058824 8,86E-06 4,443331 

corpo=cor_c 82,97872
3 

39,795918 27,647059 2,46E-05 4,218447 
cri=cri_cv 63,69863 94,897959 85,882353 1,06E-04 3,877545 
or=or_l 73,13432

8 
50 39,411765 9,90E-04 3,293415 

oc=oc_p 100 12,244898 7,058824 9,94E-04 3,292324 
dcri=dcri_cv 78,78787

9 
26,530612 19,411765 5,80E-03 2,758772 

or=NA 100 9,183673 5,294118 5,97E-03 2,749273 
cbv=cbv_cr 67,02127

7 
64,285714 55,294118 6,48E-03 2,722653 

tcri=NA 87,5 14,285714 9,411765 9,94E-03 2,577875 
nar=NA 100 8,163265 4,705882 1,08E-02 2,550691 
oc=oc_c 84,21052

6 
16,326531 11,176471 1,20E-02 2,511934 

oc=NA 100 7,142857 4,117647 1,93E-02 2,340514 
fn=fn_cv 69,64285

7 
39,795918 32,941176 2,73E-02 2,206634 

dcri=dcri_r 100 6,122449 3,529412 3,43E-02 2,116196 
bc=NA 100 6,122449 3,529412 3,43E-02 2,116196 
foc=NA 78,94736

8 
15,306122 11,176471 4,74E-02 1,983041 

tcri=tcri_nu 50 44,897959 51,764706 3,84E-02 -2,070153 
cbv=cbv_cv 38,46153

8 
10,204082 15,294118 3,62E-02 -2,094561 

tcri=tcri_pt 33,33333
3 

6,122449 10,588235 3,28E-02 -2,134501 
nar=n_cont 37,93103

4 
11,22449 17,058824 2,13E-02 -2,302039 

memb_f=memb_m2 36 9,183673 14,705882 2,10E-02 -2,308622 
fn=fn_cr 40,54054

1 
15,306122 21,764706 1,97E-02 -2,33149 

cbv=cbv_r 27,77777
8 

5,102041 10,588235 8,52E-03 -2,630611 
oc=oc_am 30,76923

1 
8,163265 15,294118 3,26E-03 -2,94255 

dcri=dcri_n 46,15384
6 

42,857143 53,529412 1,20E-03 -3,238965 
memb_p=memb_un 25 6,122449 14,117647 6,24E-04 -3,420988 
memb_f=memb_l 7,692308 1,020408 7,647059 1,66E-04 -3,766127 
foc=f_apont 0 0 5,882353 1,26E-04 -3,833354 
memb_p=memb_bi 25 8,163265 18,823529 4,36E-05 -4,087499 
cri=cri_r 10,52631

6 
2,040816 11,176471 1,05E-05 -4,406036 

bc=b_mod 0 0 8,823529 9,97E-07 -4,892215 
int=int_t 0 0 8,823529 9,97E-07 -4,892215 
int=int_p 0 0 9,411765 3,67E-07 -5,085496 
abr=abr_n 49,65035 72,44898 84,117647 5,89E-08 -5,422207 
or=or_cont 7,142857 2,040816 16,470588 1,59E-09 -6,034847 
inc_r=inc_r_s 6,666667 2,040816 17,647059 1,88E-10 -6,370913 
corpo=cor_geo 0 0 14,117647 7,99E-11 -6,50086 
inc_m=inc_m_s 13,33333

3 
6,122449 26,470588 1,25E-12 -7,099218 

inc_s=inc_s_s 15,49295
8 

11,22449 41,764706 1,98E-22 -9,742961 
pic=pic_n 17,07317

1 
14,285714 48,235294 4,16E-28 -10,992418 

Tab. 3.2: Peso das categorias na definição da classe 1 de cavalos. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
inc_r=inc_r_s 86,666667 63,414634 17,647059 3,56E-16 8,152706 
pic=pic_n 48,780488 97,560976 48,235294 8,56E-15 7,758972 
inc_s=inc_s_s 50,704225 87,804878 41,764706 4,00E-12 6,937049 
bc=b_mod 100 36,585366 8,823529 5,47E-11 6,557445 
or=or_cont 75 51,219512 16,470588 3,37E-10 6,280537 
inc_m=inc_m_s 57,777778 63,414634 26,470588 6,12E-09 5,813579 
memb_p=memb_u
n 

75 43,902439 14,117647 1,30E-08 5,686553 
oc=oc_am 69,230769 43,902439 15,294118 1,11E-07 5,307577 
nar=n_cont 62,068966 43,902439 17,058824 1,55E-06 4,804785 
memb_f=memb_m
2 

64 39,02439 14,705882 4,50E-06 4,586716 
di=di_s 39,189189 70,731707 43,529412 6,78E-05 3,983795 
int=int_p 68,75 26,829268 9,411765 9,41E-05 3,905315 
abr=abr_n 28,671329 100 84,117647 2,75E-04 3,637978 
corpo=cor_nat 33,684211 78,04878 55,882353 9,38E-04 3,308391 
memb_f=memb_m
1 

39,655172 56,097561 34,117647 9,84E-04 3,29506 
fn=fn_cr 43,243243 39,02439 21,764706 3,72E-03 2,901398 
foc=f_mod 56,25 21,95122 9,411765 4,43E-03 2,846029 
cas=cas_s 44,444444 29,268293 15,882353 1,20E-02 2,512289 
oc=oc_n 18,867925 48,780488 62,352941 4,45E-02 -2,009814 
cbv=cbv_r 5,555556 2,439024 10,588235 4,38E-02 -2,016073 
oc=oc_p 0 0 7,058824 3,20E-02 -2,144435 
or=or_n 15,151515 24,390244 38,823529 2,94E-02 -2,177892 
or=or_l 14,925373 24,390244 39,411765 2,37E-02 -2,261885 
memb_f=memb_l 0 0 7,647059 2,37E-02 -2,262043 
int=int_t 0 0 8,823529 1,29E-02 -2,486359 
cas=cas_n 20,27972 70,731707 84,117647 1,20E-02 -2,512289 
fn=fn_r 10,714286 14,634146 32,941176 3,36E-03 -2,932988 
nar=n_n 16,949153 48,780488 69,411765 1,57E-03 -3,161169 
bc=b_n 16,666667 48,780488 70,588235 7,59E-04 -3,367396 
corpo=cor_geo 0 0 14,117647 7,45E-04 -3,372546 
memb_p=memb_pa 15,929204 43,902439 66,470588 6,92E-04 -3,392866 
abr=abr_s 0 0 15,882353 2,75E-04 -3,637978 
di=di_n 11,578947 26,829268 55,882353 2,02E-05 -4,262372 
pic=pic_B 2,12766 2,439024 27,647059 4,42E-06 -4,590754 
pic=pic_A 0 0 23,529412 2,69E-06 -4,693542 
memb_f=memb_bs 1,587302 2,439024 37,058824 6,26E-09 -5,809579 
inc_m=inc_m_n 12 36,585366 73,529412 6,12E-09 -5,813579 
inc_s=inc_s_n 5,050505 12,195122 58,235294 4,00E-12 -6,937049 
inc_r=inc_r_n 10,714286 36,585366 82,352941 3,56E-16 -8,152706 

Tab. 3.3: Peso das categorias na definição da classe 2 de cavalos. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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 Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_geo 100 77,419355 14,117647 2,64E-23 9,945386 
int=int_t 100 48,387097 8,823529 2,59E-13 7,313979 
memb_f=memb_l 92,307692 38,709677 7,647059 2,02E-09 5,996538 
memb_p=memb_bi 59,375 61,290323 18,823529 2,60E-09 5,954946 
foc=f_apont 100 32,258065 5,882353 1,05E-08 5,723166 
oc=oc_n 29,245283 100 62,352941 6,12E-08 5,415207 
pic=pic_n 34,146341 90,322581 48,235294 9,17E-08 5,342499 
cbv=cbv_r 66,666667 38,709677 10,588235 1,67E-06 4,790064 
nar=n_n 26,271186 100 69,411765 2,94E-06 4,674638 
cri=cri_r 63,157895 38,709677 11,176471 4,05E-06 4,608827 
di=di_n 29,473684 90,322581 55,882353 8,21E-06 4,459596 
inc_s=inc_s_s 33,802817 77,419355 41,764706 1,13E-05 4,3901 
fn=fn_r 35,714286 64,516129 32,941176 7,85E-05 3,948947 
dcri=dcri_n 28,571429 83,870968 53,529412 1,36E-04 3,815259 
tcri=tcri_pt 55,555556 32,258065 10,588235 1,81E-04 3,744163 
bc=b_n 24,166667 93,548387 70,588235 9,43E-04 3,307143 
abr=abr_n 21,678322 100 84,117647 2,59E-03 3,013046 
or=or_n 27,272727 58,064516 38,823529 1,83E-02 2,360304 
cbv=cbv_cv 34,615385 29,032258 15,294118 3,05E-02 2,163157 
inc_m=inc_m_s 28,888889 41,935484 26,470588 3,99E-02 2,054559 
nar=n_l 0 0 8,823529 4,21E-02 -2,032233 
bc=b_mod 0 0 8,823529 4,21E-02 -2,032233 
inc_m=inc_m_n 14,4 58,064516 73,529412 3,99E-02 -2,054559 
foc=f_mod 0 0 9,411765 3,37E-02 -2,123595 
cbv=cbv_cvc 3,703704 3,225806 15,882353 2,43E-02 -2,251871 
tcri=tcri_alt 0 0 10,588235 2,15E-02 -2,299701 
memb_f=memb_m1 8,62069 16,129032 34,117647 1,76E-02 -2,3744 
oc=oc_c 0 0 11,176471 1,71E-02 -2,384821 
pic=pic_B 6,382979 9,677419 27,647059 1,02E-02 -2,56829 
dcri=dcri_cv 3,030303 3,225806 19,411765 6,70E-03 -2,711469 
memb_p=memb_un 0 0 14,117647 5,32E-03 -2,786852 
memb_f=memb_m2 0 0 14,705882 4,19E-03 -2,863325 
oc=oc_am 0 0 15,294118 3,30E-03 -2,938698 
abr=abr_s 0 0 15,882353 2,59E-03 -3,013046 
nar=n_cont 0 0 17,058824 1,58E-03 -3,158934 
fn=fn_cv 5,357143 9,677419 32,941176 1,42E-03 -3,190629 
corpo=cor_c 2,12766 3,225806 27,647059 2,29E-04 -3,685139 
memb_p=memb_pa 9,734513 35,483871 66,470588 1,11E-04 -3,86584 
pic=pic_A 0 0 23,529412 9,18E-05 -3,911276 
cbv=cbv_cr 7,446809 22,580645 55,294118 5,80E-05 -4,020954 
cri=cri_cv 12,328767 58,064516 85,882353 1,60E-05 -4,313816 
inc_s=inc_s_n 7,070707 22,580645 58,235294 1,13E-05 -4,3901 
di=di_s 4,054054 9,677419 43,529412 1,12E-05 -4,392871 
corpo=cor_nat 5,263158 16,129032 55,882353 7,76E-07 -4,94138 
int=int_n 7,913669 35,483871 81,764706 6,30E-11 -6,536535 

Tab. 3.4: Peso das categorias na definição da classe 3 de cavalos. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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 Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_c 55,319149 74,285714 27,647059 7,14E-11 6,517747 
nar=n_l 86,666667 37,142857 8,823529 1,21E-08 5,698745 
bc=b_l 62,068966 51,428571 17,058824 5,48E-08 5,434833 
oc=oc_p 91,666667 31,428571 7,058824 7,09E-08 5,388778 
cbv=cbv_cr 30,851064 82,857143 55,294118 1,78E-04 3,748461 
memb_p=memb_pa 28,318584 91,428571 66,470588 2,12E-04 3,704649 
or=NA 77,777778 20 5,294118 2,56E-04 3,656677 
int=int_n 25,179856 100 81,764706 3,46E-04 3,578082 
tcri=tcri_cto 46,666667 40 17,647059 3,79E-04 3,554275 
di=di_n 29,473684 80 55,882353 1,11E-03 3,260998 
or=or_l 32,835821 62,857143 39,411765 1,92E-03 3,102498 
oc=NA 71,428571 14,285714 4,117647 4,72E-03 2,825816 
tcri=NA 50 22,857143 9,411765 6,66E-03 2,713462 
nar=NA 62,5 14,285714 4,705882 1,10E-02 2,541853 
foc=f_re 44,444444 22,857143 10,588235 1,69E-02 2,388475 
memb_f=memb_bs 30,15873 54,285714 37,058824 2,15E-02 2,298999 
memb_f=memb_l 0 0 7,647059 4,40E-02 -2,013766 
nar=n_cont 6,896552 5,714286 17,058824 3,85E-02 -2,069067 
bc=b_mod 0 0 8,823529 2,65E-02 -2,218209 
int=int_t 0 0 8,823529 2,65E-02 -2,218209 
memb_p=memb_un 4,166667 2,857143 14,117647 2,35E-02 -2,265649 
int=int_p 0 0 9,411765 2,05E-02 -2,316196 
memb_p=memb_bi 6,25 5,714286 18,823529 2,01E-02 -2,324597 
cbv=cbv_cvc 3,703704 2,857143 15,882353 1,15E-02 -2,526838 
or=or_cont 3,571429 2,857143 16,470588 9,02E-03 -2,611224 
tcri=tcri_nu 12,5 31,428571 51,764706 7,55E-03 -2,671773 
oc=oc_n 13,207547 40 62,352941 2,96E-03 -2,972222 
corpo=cor_geo 0 0 14,117647 2,47E-03 -3,026891 
di=di_s 9,459459 20 43,529412 1,44E-03 -3,186544 
or=or_n 7,575758 14,285714 38,823529 5,81E-04 -3,440143 
nar=n_n 12,711864 42,857143 69,411765 2,68E-04 -3,644014 
corpo=cor_nat 9,473684 25,714286 55,882353 6,57E-05 -3,991515 
bc=b_n 11,666667 40 70,588235 2,42E-05 -4,222008 

Tab. 3.5: Peso das categorias na definição da classe 1 de cavalos (sem variáveis técnicas). A coluna 
identificada como “Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria 
que se encontram na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades 
na classe com determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na 
amostra; p.value refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
nar=n_n 51,694915 92,424242 69,411765 5,51E-08 5,433866 
oc=oc_n 52,830189 84,848485 62,352941 8,48E-07 4,923903 
bc=b_n 50 90,909091 70,588235 1,53E-06 4,80703 
or=or_n 60,606061 60,606061 38,823529 4,35E-06 4,593838 
cas=cas_n 44,055944 95,454545 84,117647 8,16E-04 3,347356 
corpo=cor_nat 49,473684 71,212121 55,882353 1,38E-03 3,199157 
memb_f=memb_bs 52,380952 50 37,058824 6,14E-03 2,740033 
int=int_n 43,165468 90,909091 81,764706 1,30E-02 2,484765 
tcri=tcri_alt 66,666667 18,181818 10,588235 1,39E-02 2,458799 
foc=f_conv 45,794393 74,242424 62,941176 1,54E-02 2,422789 
memb_p=memb_pa 45,132743 77,272727 66,470588 1,77E-02 2,372272 
cbv=cbv_cc 100 6,060606 2,352941 2,15E-02 2,299804 
or=or_l 28,358209 28,787879 39,411765 2,47E-02 -2,245839 
foc=f_mod 12,5 3,030303 9,411765 2,13E-02 -2,30306 
or=or_cont 17,857143 7,575758 16,470588 1,16E-02 -2,523215 
foc=f_apont 0 0 5,882353 6,15E-03 -2,739509 
bc=b_mod 6,666667 1,515152 8,823529 5,35E-03 -2,785043 
int=int_t 6,666667 1,515152 8,823529 5,35E-03 -2,785043 
tcri=tcri_cto 16,666667 7,575758 17,647059 5,20E-03 -2,794547 
corpo=cor_geo 12,5 4,545455 14,117647 3,27E-03 -2,940678 
oc=oc_p 0 0 7,058824 2,11E-03 -3,073674 
cas=cas_s 11,111111 4,545455 15,882353 8,16E-04 -3,347356 
nar=n_l 0 0 8,823529 4,12E-04 -3,53247 
nar=n_cont 10,344828 4,545455 17,058824 3,09E-04 -3,607674 
bc=b_l 10,344828 4,545455 17,058824 3,09E-04 -3,607674 
oc=oc_am 7,692308 3,030303 15,294118 1,85E-04 -3,738599 

Tab. 3.6: Peso das categorias na definição da classe 2 de cavalos (sem variáveis técnicas). A coluna 
identificada como “Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria 
que se encontram na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades 
na classe com determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na 
amostra; p.value refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
nar=n_cont 82,758621 54,545455 17,058824 1,06E-12 7,122304 
oc=oc_am 84,615385 50 15,294118 6,91E-12 6,859539 
bc=b_mod 93,333333 31,818182 8,823529 1,29E-08 5,687439 
di=di_s 47,297297 79,545455 43,529412 2,20E-08 5,59558 
cas=cas_s 70,37037 43,181818 15,882353 1,21E-07 5,292389 
foc=f_mod 81,25 29,545455 9,411765 1,67E-06 4,789524 
memb_f=memb_m2 68 38,636364 14,705882 1,81E-06 4,773873 
or=or_cont 64,285714 40,909091 16,470588 2,83E-06 4,683113 
memb_p=memb_un 66,666667 36,363636 14,117647 6,53E-06 4,508438 
corpo=cor_nat 37,894737 81,818182 55,882353 4,23E-05 4,094504 
fn=fn_cr 45,945946 38,636364 21,764706 2,85E-03 2,983703 
oc=oc_c 52,631579 22,727273 11,176471 9,29E-03 2,601133 
memb_f=memb_m1 37,931034 50 34,117647 1,22E-02 2,507279 
cbv=cbv_cvc 44,444444 27,272727 15,882353 2,37E-02 2,2615 
foc=f_apont 0 0 5,882353 4,54E-02 -2,000767 
cbv=cbv_r 5,555556 2,272727 10,588235 3,00E-02 -2,170315 
memb_p=memb_pa 20,353982 52,272727 66,470588 2,43E-02 -2,251979 
foc=NA 5,263158 2,272727 11,176471 2,24E-02 -2,2836 
memb_f=memb_l 0 0 7,647059 1,72E-02 -2,38276 
corpo=cor_c 12,765957 13,636364 27,647059 1,39E-02 -2,459951 
int=int_t 0 0 8,823529 8,88E-03 -2,616664 
fn=fn_r 12,5 15,909091 32,941176 4,42E-03 -2,846295 
dcri=dcri_n 16,483516 34,090909 53,529412 3,00E-03 -2,968035 
or=or_n 12,121212 18,181818 38,823529 9,03E-04 -3,31919 
bc=b_n 18,333333 50 70,588235 8,28E-04 -3,343257 
corpo=cor_geo 0 0 14,117647 3,99E-04 -3,540439 
nar=n_n 14,40678 38,636364 69,411765 7,77E-07 -4,941005 
cas=cas_n 17,482517 56,818182 84,117647 1,21E-07 -5,292389 
memb_f=memb_bs 3,174603 4,545455 37,058824 1,98E-08 -5,614149 
oc=oc_n 10,377358 25 62,352941 5,27E-09 -5,83826 
di=di_n 8,421053 18,181818 55,882353 4,17E-09 -5,877288 

Tab. 3.7: Peso das categorias na definição da classe 3 de cavalos (sem variáveis técnicas). A coluna 
identificada como “Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria 
que se encontram na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades 
na classe com determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na 
amostra; p.value refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_geo 87,5 84 14,117647 6,37E-20 9,137827 
int=int_t 93,333333 56 8,823529 5,63E-13 7,209065 
foc=f_apont 100 40 5,882353 7,71E-10 6,150871 
memb_p=memb_bi 53,125 68 18,823529 2,86E-09 5,939723 
memb_f=memb_l 84,615385 44 7,647059 4,84E-09 5,852711 
cbv=cbv_r 61,111111 44 10,588235 1,34E-06 4,834278 
oc=oc_n 23,584906 100 62,352941 2,19E-06 4,734801 
cri=cri_r 52,631579 40 11,176471 3,41E-05 4,143879 
di=di_n 24,210526 92 55,882353 3,64E-05 4,129284 
nar=n_n 21,186441 100 69,411765 4,49E-05 4,080662 
dcri=dcri_n 24,175824 88 53,529412 1,20E-04 3,846859 
fn=fn_r 30,357143 68 32,941176 1,27E-04 3,831918 
tcri=tcri_pt 50 36 10,588235 1,76E-04 3,751345 
bc=b_n 20 96 70,588235 1,08E-03 3,26916 
cbv=cbv_cv 34,615385 36 15,294118 5,56E-03 2,772838 
tcri=tcri_alt 0 0 10,588235 4,83E-02 -1,974995 
tcri=tcri_cto 3,333333 4 17,647059 4,32E-02 -2,021731 
oc=oc_c 0 0 11,176471 4,03E-02 -2,050355 
memb_p=memb_un 0 0 14,117647 1,61E-02 -2,406696 
memb_f=memb_m2 0 0 14,705882 1,33E-02 -2,474531 
foc=f_conv 9,345794 40 62,941176 1,33E-02 -2,475299 
oc=oc_am 0 0 15,294118 1,10E-02 -2,541401 
memb_f=memb_m1 5,172414 12 34,117647 9,27E-03 -2,60195 
nar=n_cont 0 0 17,058824 6,20E-03 -2,736829 
dcri=dcri_cv 0 0 19,411765 2,82E-03 -2,987212 
fn=fn_cv 3,571429 8 32,941176 2,49E-03 -3,024136 
corpo=cor_c 2,12766 4 27,647059 1,98E-03 -3,092978 
cri=cri_cv 9,589041 56 85,882353 6,47E-05 -3,995026 
di=di_s 2,702703 8 43,529412 4,68E-05 -4,071199 
memb_p=memb_pa 6,19469 28 66,470588 2,68E-05 -4,1992 
cbv=cbv_cr 4,255319 16 55,294118 1,89E-05 -4,277898 
corpo=cor_nat 3,157895 12 55,882353 1,42E-06 -4,822087 
int=int_n 5,035971 28 81,764706 6,50E-11 -6,531746 

Tab. 3.8: Peso das categorias na definição da classe 4 de cavalos (sem variáveis técnicas). A coluna 
identificada como “Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria 
que se encontram na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades 
na classe com determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na 
amostra; p.value refere-se ao valor p e v.test ao teste v.
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U.G. Pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn cbv foc nu delfoc bcerv crn_f crn_perf ic 
CI01-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cv NA nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bio NA 
CI01-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_re nu_cv delfoc_n bc_cv NA NA 66.

650
476
17 

CI01-09 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cvc f_conv nu_cv delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 74.
220
549
07 

CI01-10 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio 78.
041
479
28 

CI03-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_conv nu_n delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio NA 
CI03-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_r NA nu_n delfoc_n bc_r NA NA NA 
CI03-08 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_cv delfoc_n bc_cc crn_l crn_p 76.

815
278
32 

CI03-12 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r NA nu_n delfoc_n bc_r crn_cont crn_p NA 
CI11-09 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c NA b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_r NA NA delfoc_n bc_cc NA NA 72.

522
149
33 

CI11-11 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bio 62.
011
481
53 

CI11-13 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_re nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bio 63.
248
587
77 

CI11-14 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_conv nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bir 70.
382
673
21 

CI11-19 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cvc f_conv nu_cv delfoc_n NA crn_l crn_bio NA 
CI11-21 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n NA cbv_cr f_conv NA delfoc_n bc_cc crn_l crn_p NA 
CI11-22 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_re nu_n delfoc_n bc_r crn_l crn_bio 68.

077
836
93 

CI11-25 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_cv delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 73.
061
732
27 

CI14-30 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_cc cbv_cv f_apont nu_cv delfoc_n bc_r crn_cont crn_bir NA 
CI15-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cvc NA nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 74.

032
445
6 

CI15-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio NA 
CI16-04 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 60.

017
207
55 

CI16-05 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_r crn_l crn_p 67.
324
721
13 

CI17-04 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_s NA crn_l crn_p 76.
011
018
23 

CI17-05 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cvc f_conv nu_cv delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 78.
775
132
24 

CI17-06 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n NA b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_cc NA NA 73.
385
269
58 

CI17-09 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_p NA 
CI26-06 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio NA 
CI26-11 pic_A abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_n bc_cc crn_l crn_bir 62.

558
348
07 

CI26-12 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_s bc_cc crn_l crn_bir NA 
CI26-14 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_re nu_n delfoc_n bc_cv NA NA NA 
CI27-03 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_n bc_cv crn_l crn_p 84.

719
400
48 

CI32-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_s memb_l memb_bi cas_n fn_cv cbv_cvc NA nu_mar delfoc_n bc_r crn_l crn_bir 66.
992
636
97 

CI35-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_r delfoc_n bc_r crn_l crn_bio 53.
228
486
52 

CI40-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_re nu_n delfoc_s bc_r crn_l crn_bio 62.
538
530
58 

CM07-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_a
m 

or_cont b_n n_n cor_c di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cc cbv_cv f_conv nu_mar delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio NA 
CM07-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_a

m 
or_cont b_n n_n cor_c di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cvc cbv_cv f_conv nu_mar delfoc_s bc_cc crn_l crn_bir 67.

985
420
54 

DC.A-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a
m 

NA b_n n_cont cor_nat di_n memb_m2 memb_un cas_n fn_r cbv_cv f_conv NA delfoc_n NA crn_cont NA 69.
346
082
35 

Fr_m01-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_r delfoc_n bc_r crn_l crn_bir 89.
808
860
74 

Fr_m01-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_cv cbv_r f_apont nu_r delfoc_n bc_r crn_l crn_bir 77.
030
992
46 

Fr_m01-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_apont nu_r delfoc_n bc_r crn_l crn_bio 67.
320
711
56 

Fr_m01-10 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_apont nu_r delfoc_n bc_r crn_l crn_bir 81.
639
064
07 

Fr_m01-13 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_apont nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bir 64.
598
182
78 

Fr_m66-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_c di_s memb_l memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_r delfoc_n bc_r crn_l crn_bir 203
.77
050
91 

Fr01-11 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_p 40.
160
331
01 

Fr01-13 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_n delfoc_s bc_cv crn_l crn_p 61.
342
454
52 

Fr01-21 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bir 50.
800
971
73 

Tab. 3.9: Caraterização dos auroques estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
 
 



	   423 

U.G. Pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn cbv foc nu delfoc bcerv crn_f crn_perf ic 
Fr01-24 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_n b_l n_l cor_c di_n NA NA NA fn_cvc cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio NA 

Fr01-26 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_r crn_l crn_p 75.
056
321
27 

Fr01-46 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n NA b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_s NA crn_l NA NA 
Fr01-49 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_cv crn_l NA 66.

434
711
44 

Fr01-50 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cvc cbv_r f_re nu_n delfoc_s bc_r crn_l crn_bio 66.
361
732
77 

Fr01-58 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cvc cbv_r f_re nu_n delfoc_s bc_cv crn_l crn_bio 51.
043
383
43 

Fr01-62 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cvc f_conv nu_n delfoc_s bc_r crn_l crn_bio 65.
305
831
11 

Fr01-68 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_r crn_l crn_p NA 
Fr01-77 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_l NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_conv nu_n delfoc_n bc_r crn_l crn_p NA 
Fr04-01 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_p oc_a

m 
or_cont b_mod n_cont cor_c di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cr cbv_cr f_conv nu_mar delfoc_n bc_cv crn_cont crn_bir 52.

766
806
64 

Fr04-18 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a
m 

or_n b_n n_n NA di_n NA NA NA fn_cr cbv_r NA nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bio NA 
FE01-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n NA b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_bi cas_s fn_cc cbv_cr f_conv nu_n NA bc_cc NA NA 108

.27
056
1 

Pn03-08 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n NA NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_s fn_cr cbv_cr NA nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 59.
925
295
96 

Pn03-10 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_re nu_mar delfoc_n bc_r crn_l crn_bio 59.
321
387
88 

Pn03-11 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bir 73.
847
893
59 

Pn03-12 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_n delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 64.
237
731
55 

Pn03-13 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_mar delfoc_s bc_r crn_l crn_bio 53.
373
870
29 

Pn05-05 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_c di_n NA NA NA fn_r cbv_cvc f_conv nu_mar delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio NA 
Pn05-16 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_conv nu_mar delfoc_n bc_cc crn_l crn_bir 64.

415
138
86 

Pn05-21 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_cont b_n n_n cor_c di_n NA NA NA fn_cvc cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_p NA 
Pn05-25 pic_B abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n NA NA NA fn_r cbv_cvc f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l NA NA 
Pn10-21 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_ab nu_r delfoc_n NA crn_cont crn_p 71.

245
870
5 

Pn10-24 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_re nu_n delfoc_n bc_r crn_cont crn_p NA 
Pn12-04 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_r delfoc_n bc_cv crn_cont crn_bir 102

.16
231
59 

QB01-32 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 64.
921
267
72 

QB01-35 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_p 57.
696
095
98 

QB01-53 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cr f_re nu_cv delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 60.
597
235
41 

QB01-57 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cvc f_re nu_n delfoc_s bc_cc crn_l crn_p 59.
140
191
94 

QB01-59 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr NA nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_p NA 
QB01-60 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cv f_re nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_p 61.

375
684
68 

QB05-05 pic_A abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_mar delfoc_n bc_cv crn_l crn_p 66.
559
819
73 

QB09-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_p NA 
QB14-05 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cvc f_re nu_n delfoc_n bc_r crn_l crn_bio 70.

298
802
8 

QB17-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_p 50.
107
792
64 

QB17-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_cv delfoc_s bc_r crn_l crn_bir NA 
QB21-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_p NA b_l n_l NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cr f_re NA delfoc_s NA crn_l crn_bio NA 
QB29-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n NA cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_r crn_l NA NA 
QB56-03 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_re nu_cv delfoc_s bc_cc crn_cont crn_bio 75.

255
503
34 

QB56-04 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_re nu_cv delfoc_s bc_cc crn_cont crn_bir 58.
240
852
58 

Pi02-06 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_t oc_c or_cont b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_cvc cbv_cr f_re nu_cv delfoc_n bc_cc crn_cont crn_bio 59.
188
154
93 

Pi06-01 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_n int_n oc_a
m 

NA b_l n_l cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_rc cbv_cr NA nu_cv delfoc_n bc_r crn_cont crn_bio 96.
454
304
44 

Pi06-09 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cvc f_re nu_cv delfoc_n bc_r crn_cont crn_bio NA 
Pi13-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio NA 
Pi13-02 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_p 52.

754
457
3 

Pi13-03 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cr f_re nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_p NA 

Tab. 3.9 (cont.): Caraterização dos auroques estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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U.G. Pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn cbv foc nu delfoc bcerv crn_f crn_perf ic 
Pi24-04 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_c or_n b_mod n_cont cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_r delfoc_n bc_cc crn_cont crn_p 72.

179
112
51 

Pi24-100 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_a
m 

or_cont b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_rc cbv_cvc f_re nu_mar delfoc_s bc_cc crn_cont crn_bio 56.
958
788
61 

Pi24-102 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_rc cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_n bc_cc crn_cont crn_bio 69.
213
511
89 

Pi24-104 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_p oc_a
m 

or_n b_l n_cont cor_c di_s memb_m2 memb_un cas_n fn_cc cbv_cr f_conv nu_mar delfoc_s bc_cc crn_cont crn_bio 66.
655
981
12 

Pi24-113 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_p oc_a
m 

or_cont b_mod n_l cor_c di_s memb_m2 memb_un cas_n fn_r cbv_cvc f_conv nu_cv delfoc_n bc_cc crn_cont crn_bio 74.
393
567
69 

Pi24-114 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_a
m 

or_cont b_l n_cont cor_c di_s NA NA NA fn_cr cbv_cvc f_conv nu_mar delfoc_s NA crn_cont crn_bio NA 
Pi24-126 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_cv f_re nu_cv delfoc_n bc_cv crn_cont crn_bio NA 
Pi24-128 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_cc cbv_cvc f_conv nu_cv delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 65.

761
194
52 

Pi24-129 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_bi cas_n fn_cc cbv_r f_re nu_r delfoc_s bc_cc crn_cont crn_bio 75.
204
092
09 

Pi24-137 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_rc cbv_r f_re nu_mar delfoc_n bc_cc crn_cont crn_bio NA 
Pi24-139 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_conv nu_mar delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio 65.

840
192
7 

Pi24-19 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_n b_l n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_conv nu_n delfoc_s bc_cv crn_l crn_bio 73.
393
744
46 

Pi24-22 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cvc f_conv nu_cv delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 56.
088
044
25 

Pi24-35 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_a
m 

or_cont b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m1 memb_un cas_s fn_r cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_s bc_r crn_cont crn_bio NA 
Pi24-58 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_a

m 
or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cv f_conv nu_n delfoc_s bc_cv crn_l crn_bio NA 

Pi24-64 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_a
m 

or_n b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_cv delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio NA 
Pi24-67 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_p oc_c or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cvc f_conv nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bio NA 
Pi24-76 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_n NA NA cor_nat di_n memb_m2 memb_un cas_n fn_cvc cbv_r NA nu_r delfoc_n bc_cc crn_cont crn_p 66.

904
211
18 

Pi24-84 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_n b_n n_n NA di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cv f_conv nu_cv delfoc_n NA crn_cont crn_bio NA 
Pi24-90 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_a

m 
or_n NA NA cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr NA nu_mar delfoc_n bc_cc crn_cont crn_bio 72.

913
787
95 

Pi24-95 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cv f_conv nu_cv delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 109
.81
051
9 

Pi24-96 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_rc cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_r crn_l crn_bio NA 
Pi24-97 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n NA NA NA fn_cr cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_r crn_l crn_bio NA 
Pi24-98 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n NA NA NA fn_cr cbv_cr f_conv nu_r delfoc_n bc_r crn_l crn_bio NA 
Pi24-99 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_c or_cont b_mod n_cont cor_c di_s memb_m2 memb_un cas_n fn_r cbv_cvc f_conv nu_r delfoc_s bc_r crn_cont crn_bio 82.

677
892
52 

RP01-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_cc cbv_cr f_conv nu_mar delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 75.
600
144
36 

RV01-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_cv delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio NA 
Sa01-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_cont b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cvc f_conv nu_mar delfoc_n bc_cc crn_l crn_bir NA 
Sa01-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cvc f_conv nu_mar delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 73.

334
490
55 

Sa01-04 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_cont b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_cvc cbv_cr NA nu_mar delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio NA 
SIsid12.B
-07 

pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cv f_re nu_cv delfoc_n bc_cc crn_cont crn_p 79.
176
240
6 

SIsis12.A-
02 

pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n NA di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_re nu_n delfoc_n bc_cc crn_cont crn_p 73.
609
161
18 

SV04-02 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio NA 
SV13-20 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_cont b_l NA cor_nat di_n NA NA NA fn_cr cbv_r f_re nu_cv delfoc_s bc_r crn_l crn_bio NA 

SV15-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_n delfoc_s bc_cc crn_l crn_p 75.
456
495
34 

SV18-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_conv nu_mar delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 87.
762
582
9 

SV19-07 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_re nu_mar delfoc_n bc_cc crn_l crn_bir NA 
SV21-06 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_cont b_n n_n NA NA NA NA NA fn_cr cbv_r f_conv nu_r delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 52.

653
210
01 

SV32-08 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_r cbv_r f_conv nu_n delfoc_s bc_cc crn_l crn_bio 64.
798
798
26 

SV46-18 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cvc f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_p 84.
124
755
63 

SV46-22 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_n b_n n_cont cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio NA 
SV51-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n NA di_n memb_bs memb_pa cas_s fn_r cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio NA 
SV86-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n NA b_n n_cont cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_re nu_n delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 56.

181
694
91 

Tab. 3.9 (cont.): Caraterização dos auroques estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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U.G. Pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn cbv foc nu delfoc bcerv crn_f crn_perf ic 
Fr01-24 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_n b_l n_l cor_c di_n NA NA NA fn_cvc cbv_cr f_conv nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio NA 

 VC05-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_cont cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_conv nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bir 31.
830
988
62 

VC06-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_l b_mod n_cont cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_rc cbv_r f_conv nu_n delfoc_n bc_cc crn_cont crn_p 61.
997
611
82 

VC32-01 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_s int_n oc_a
m 

or_cont b_mod n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cr cbv_cr f_conv nu_r delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio 57.
313
865
3 

VF01-02 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_s fn_r cbv_cv f_apo
nt 

nu_cv delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio 89.
321
651
74 

VF01-07 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_p or_n b_l n_l cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_cv delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio 62.
662
453
44 

VF01-10 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_n b_l n_l cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cvc cbv_cr NA nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_bio NA 
VJEs16-
16 

pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_r cbv_r f_ab nu_r delfoc_n bc_r crn_cont crn_bir 67.
522
078
47 

VJEs16-
24 

pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_l memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_apo
nt 

nu_cv delfoc_n bc_r crn_l crn_bio 56.
025
564
29 

OGII-08 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_ab nu_n delfoc_n bc_cv crn_l crn_bir 59.
417
845
42 

VF01-04 pic_B abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_p or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_r cbv_cr f_conv nu_r delfoc_n bc_cc crn_l crn_bio 70.
111
393
23 

Tab. 3.9 (cont.): Caraterização dos auroques estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema.
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
pic=pic_A 94.805195 94.805195 53.846154 2.013565e-30 11.463439 
corpo=cor_c 78.021978 92.207792 63.636364 2.926339e-15 7.894008 
abr=abr_s 95.652174 57.142857 32.167832 1.937243e-13 7.353057 
or=or_l 92.000000 59.740260 34.965035 2.292936e-12 7.015399 
inc_m=inc_m_n 72.916667 90.909091 67.132867 2.995200e-11 6.646807 
inc_s=inc_s_n 71.717172 92.207792 69.230769 5.862509e-11 6.547202 
nar=n_l 94.117647 41.558442 23.776224 1.187819e-08 5.701465 
crn_f=crn_l 67.289720 93.506494 74.825175 1.735853e-08 5.636456 
inc_r=inc_r_n 62.601626 100.000000 86.013986 3.117419e-08 5.534711 
int=int_n 62.096774 100.000000 86.713287 8.224680e-08 5.362129 
di=di_n 63.025210 97.402597 83.216783 5.276360e-07 5.015981 
nu=nu_n 78.947368 58.441558 39.860140 7.794937e-07 4.940433 
bc=b_l 83.333333 45.454545 29.370629 3.490964e-06 4.639593 
memb_p=memb_pa 64.814815 90.909091 75.524476 3.752398e-06 4.624645 
memb_f=memb_bs 72.222222 67.532468 50.349650 9.464629e-06 4.429056 
cbv=cbv_cr 75.000000 58.441558 41.958042 1.563935e-05 4.319485 
oc=oc_p 90.909091 25.974026 15.384615 8.748655e-05 3.922908 
foc=f_re 70.731707 37.662338 28.671329 1.071454e-02 2.551873 
fn=fn_cvc 80.000000 20.779221 13.986014 1.158733e-02 2.524469 
crn_perf=crn_p 70.967742 28.571429 21.678322 3.231828e-02 2.140452 
bcerv=bc_cc 62.686567 54.545455 46.853147 4.910546e-02 1.967675 
nu=nu_cv 40.909091 23.376623 30.769231 4.171382e-02 -2.036364 
nar=n_n 46.739130 55.844156 64.335664 2.331368e-02 -2.268255 
fn=fn_cv 0.000000 0.000000 3.496503 1.924789e-02 -2.340695 
bcerv=bc_r 38.095238 20.779221 29.370629 1.642236e-02 -2.399391 
bc=b_n 45.555556 53.246753 62.937063 1.014243e-02 -2.570935 
cbv=cbv_r 37.209302 20.779221 30.069930 9.905585e-03 -2.579108 
fn=fn_rc 0.000000 0.000000 4.195804 8.508126e-03 -2.631211 
foc=f_apont 0.000000 0.000000 4.895105 3.726187e-03 -2.900457 
memb_f=memb_l 0.000000 0.000000 4.895105 3.726187e-03 -2.900457 
or=or_cont 21.052632 5.194805 13.286713 2.396372e-03 -3.036129 
memb_p=memb_un 9.090909 1.298701 7.692308 2.130144e-03 -3.071460 
memb_p=memb_bi 14.285714 2.597403 9.790210 1.992423e-03 -3.091359 
bc=b_mod 0.000000 0.000000 5.594406 1.616507e-03 -3.152912 
int=int_p 0.000000 0.000000 5.594406 1.616507e-03 -3.152912 
fn=fn_cr 16.666667 3.896104 12.587413 7.830067e-04 -3.358733 
nar=n_cont 7.692308 1.298701 9.090909 4.387604e-04 -3.515601 
memb_f=memb_m2 0.000000 0.000000 7.692308 1.243880e-04 -3.837313 
int=int_t 0.000000 0.000000 7.692308 1.243880e-04 -3.837313 
cbv=cbv_cv 6.666667 1.298701 10.489510 8.500767e-05 -3.929825 
corpo=cor_geo 0.000000 0.000000 8.391608 5.182832e-05 -4.047225 
oc=oc_am 12.500000 3.896104 16.783217 6.852509e-06 -4.498219 
di=di_s 8.695652 2.597403 16.083916 1.298314e-06 -4.840012 
or=or_n 31.818182 27.272727 46.153846 1.016594e-06 -4.888399 
nu=nu_r 0.000000 0.000000 11.888112 5.507598e-07 -5.007729 
inc_r=inc_r_s 0.000000 0.000000 13.986014 3.117419e-08 -5.534711 
corpo=cor_nat 6.250000 2.597403 22.377622 2.063156e-10 -6.356565 
inc_s=inc_s_s 13.636364 7.792208 30.769231 5.862509e-11 -6.547202 
crn_f=crn_cont 3.333333 1.298701 20.979021 5.457920e-11 -6.557877 
inc_m=inc_m_s 14.893617 9.090909 32.867133 2.995200e-11 -6.646807 
abr=abr_n 34.020619 42.857143 67.832168 1.937243e-13 -7.353057 
pic=pic_n 0.000000 0.000000 41.258741 9.286972e-33 -11.920214 

Tab. 3.10: Peso das categorias na definição da classe 1 de auroques. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_nat 84,375 62,790698 22,377622 2,55E-13 7,316302 
pic=pic_n 62,711864 86,046512 41,258741 5,82E-13 7,204744 
inc_s=inc_s_s 65,909091 67,44186 30,769231 1,50E-09 6,044261 
abr=abr_n 42,268041 95,348837 67,832168 6,87E-07 4,965027 
or=or_n 46,969697 72,093023 46,153846 5,08E-05 4,05178 
crn_f=crn_cont 60 41,860465 20,979021 1,39E-04 3,810433 
fn=fn_cr 66,666667 27,906977 12,587413 7,65E-04 3,365201 
nu=nu_cv 47,727273 48,837209 30,769231 3,00E-03 2,968073 
inc_r=inc_r_s 60 27,906977 13,986014 3,25E-03 2,943177 
fn=fn_rc 83,333333 11,627907 4,195804 1,02E-02 2,570484 
crn_perf=crn_bio 38,461538 69,767442 54,545455 1,73E-02 2,379799 
cbv=cbv_r 44,186047 44,186047 30,06993 1,94E-02 2,337703 
bc=b_n 36,666667 76,744186 62,937063 2,51E-02 2,239248 
oc=oc_am 50 27,906977 16,783217 2,68E-02 2,214274 
nar=n_n 35,869565 76,744186 64,335664 4,28E-02 2,025227 
nu=nu_n 19,298246 25,581395 39,86014 2,26E-02 -2,279772 
oc=oc_p 9,090909 4,651163 15,384615 1,59E-02 -2,41085 
crn_perf=crn_bir 8,695652 4,651163 16,083916 1,13E-02 -2,532509 
corpo=cor_geo 0 0 8,391608 1,11E-02 -2,540833 
cbv=cbv_cr 18,333333 25,581395 41,958042 9,38E-03 -2,597989 
inc_r=inc_r_n 25,203252 72,093023 86,013986 3,25E-03 -2,943177 
bc=b_l 11,904762 11,627907 29,370629 1,70E-03 -3,138594 
crn_f=crn_l 21,495327 53,488372 74,825175 2,29E-04 -3,684696 
nar=n_l 2,941176 2,325581 23,776224 1,53E-05 -4,324341 
or=or_l 8 9,302326 34,965035 1,03E-05 -4,409945 
abr=abr_s 4,347826 4,651163 32,167832 6,87E-07 -4,965027 
corpo=cor_c 13,186813 27,906977 63,636364 1,08E-08 -5,718301 
inc_s=inc_s_n 14,141414 32,55814 69,230769 1,50E-09 -6,044261 
pic=pic_A 5,194805 9,302326 53,846154 5,21E-13 -7,219581 

Tab. 3.11: Peso das categorias na definição da classe 2 de auroques. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
di=di_s 43,478261 100 16,083916 1,60E-09 6,033752 
memb_f=memb_m2 72,727273 80 7,692308 2,02E-09 5,996358 
or=or_cont 47,368421 90 13,286713 1,63E-08 5,647306 
memb_p=memb_un 63,636364 70 7,692308 1,77E-07 5,221858 
oc=oc_am 37,5 90 16,783217 2,23E-07 5,178766 
inc_r=inc_r_s 40 80 13,986014 1,38E-06 4,827611 
cas=cas_s 60 60 6,993007 3,79E-06 4,622413 
inc_m=inc_m_s 21,276596 100 32,867133 7,25E-06 4,486199 
bc=b_mod 62,5 50 5,594406 2,82E-05 4,187275 
int=int_p 62,5 50 5,594406 2,82E-05 4,187275 
nar=n_cont 46,153846 60 9,090909 2,90E-05 4,180845 
pic=pic_n 16,949153 100 41,258741 8,80E-05 3,921569 
nu=nu_mar 28,571429 60 14,685315 7,68E-04 3,364139 
crn_f=crn_cont 23,333333 70 20,979021 7,76E-04 3,361302 
delfoc=delfoc_s 18,421053 70 26,573427 4,11E-03 2,869619 
abr=abr_n 10,309278 100 67,832168 1,76E-02 2,373719 
foc=f_conv 11,538462 90 54,545455 2,01E-02 2,324069 
bc=b_n 3,333333 30 62,937063 3,65E-02 -2,091661 
nar=n_n 3,26087 30 64,335664 2,86E-02 -2,188376 
cbv=cbv_r 0 0 30,06993 2,42E-02 -2,253329 
or=or_n 1,515152 10 46,153846 1,80E-02 -2,366014 
abr=abr_s 0 0 32,167832 1,76E-02 -2,373719 
or=or_l 0 0 34,965035 1,13E-02 -2,532877 
nu=nu_n 0 0 39,86014 4,96E-03 -2,809745 
delfoc=delfoc_n 2,884615 30 72,727273 4,91E-03 -2,812994 
int=int_n 4,032258 50 86,713287 4,42E-03 -2,846226 
crn_f=crn_l 2,803738 30 74,825175 2,83E-03 -2,985676 
memb_f=memb_bs 0 0 50,34965 6,47E-04 -3,4113 
pic=pic_A 0 0 53,846154 2,95E-04 -3,619282 
memb_p=memb_pa 1,851852 20 75,524476 2,12E-04 -3,703928 
oc=oc_n 0 0 55,944056 1,79E-04 -3,747007 
cas=cas_n 2,439024 30 86,013986 3,56E-05 -4,134625 
inc_m=inc_m_n 0 0 67,132867 7,25E-06 -4,486199 
inc_r=inc_r_n 1,626016 20 86,013986 1,38E-06 -4,827611 
di=di_n 0 0 83,216783 2,75E-09 -5,946091 

Tab. 3.12: Peso das categorias na definição da classe 3 de auroques. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_geo 100 92,307692 8,391608 1,37E-16 8,267441 
int=int_t 90,909091 76,923077 7,692308 4,32E-12 6,926171 
memb_f=memb_l 100 53,846154 4,895105 8,21E-09 5,764082 
crn_perf=crn_bir 43,478261 76,923077 16,083916 3,56E-07 5,090991 
memb_p=memb_bi 57,142857 61,538462 9,79021 9,10E-07 4,910095 
foc=f_apont 85,714286 46,153846 4,895105 1,08E-06 4,875785 
fn=fn_cv 100 38,461538 3,496503 2,77E-06 4,687038 
nu=nu_r 47,058824 61,538462 11,888112 6,72E-06 4,502221 
or=or_n 19,69697 100 46,153846 2,14E-05 4,250133 
inc_m=inc_m_s 23,404255 84,615385 32,867133 9,38E-05 3,906215 
pic=pic_n 20,338983 92,307692 41,258741 1,07E-04 3,874819 
bcerv=bc_r 23,809524 76,923077 29,370629 3,04E-04 3,612081 
oc=oc_n 16,25 100 55,944056 3,29E-04 3,591132 
foc=f_ab 100 23,076923 2,097902 5,99E-04 3,431913 
bc=b_n 14,444444 100 62,937063 1,72E-03 3,135271 
nar=n_n 14,130435 100 64,335664 2,33E-03 3,044233 
abr=abr_n 13,402062 100 67,832168 4,87E-03 2,815532 
delfoc=delfoc_n 12,5 100 72,727273 1,28E-02 2,489819 
cbv=cbv_r 18,604651 61,538462 30,06993 1,67E-02 2,39243 
cbv=cbv_cv 26,666667 30,769231 10,48951 3,72E-02 2,083322 
memb_f=memb_bs 4,166667 23,076923 50,34965 4,45E-02 -2,009407 
corpo=cor_nat 0 0 22,377622 3,14E-02 -2,152258 
nar=n_l 0 0 23,776224 2,44E-02 -2,250325 
foc=f_conv 3,846154 23,076923 54,545455 2,05E-02 -2,316416 
delfoc=delfoc_s 0 0 26,573427 1,46E-02 -2,442479 
nu=nu_n 1,754386 7,692308 39,86014 1,09E-02 -2,545112 
foc=f_re 0 0 28,671329 9,77E-03 -2,583804 
bc=b_l 0 0 29,370629 8,53E-03 -2,630485 
abr=abr_s 0 0 32,167832 4,87E-03 -2,815532 
memb_p=memb_pa 4,62963 38,461538 75,524476 3,62E-03 -2,909923 
crn_perf=crn_bio 2,564103 15,384615 54,545455 3,50E-03 -2,920117 
or=or_l 0 0 34,965035 2,71E-03 -2,998647 
cbv=cbv_cr 0 0 41,958042 5,53E-04 -3,453854 
bcerv=bc_cc 0 0 46,853147 1,60E-04 -3,775696 
inc_m=inc_m_n 2,083333 15,384615 67,132867 9,38E-05 -3,906215 
pic=pic_A 0 0 53,846154 2,14E-05 -4,250133 
corpo=cor_c 1,098901 7,692308 63,636364 2,09E-05 -4,254537 
int=int_n 1,612903 15,384615 86,713287 6,15E-10 -6,18646 

Tab. 3.13: Peso das categorias na definição da classe 4 de auroques. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v.
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UG pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn Cbv foc nu bcerv crn_f crn_per
f 

ic 
Ca04-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_c NA b_l n_co

nt 
cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_un NA fn_cr cbv_r f_con
v 

NA NA NA NA NA 
Ca04-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_co

nt 
b_n n_n cor_n

at 
di_s memb_m

2 
memb_un cas_s fn_cr NA f_con

v 
nu_n bc_cc crn_l crn_p NA 

Ca06.D-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_n b_n n_n cor_n
at 

di_s memb_bs memb_un cas_n fn_cr cbv_cc f_apo
nt 

nu_n bc_r crn_l crn_bio 81,34
5859

8 
Ca06.D-09 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_n

at 
di_n memb_bs memb_bi cas_s fn_cr cbv_cc f_con

v 
nu_n bc_r crn_l crn_bio 75,90

4665
17 

CI01-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m
1 

memb_pa cas_n NA NA f_apo
nt 

nu_n bc_r NA NA 64,97
1894

46 
CI01-08 pic_A abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_con

v 
nu_n bc_r crn_l crn_bio 75,26

2604
2 

CI02-06 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m
1 

memb_pa cas_s fn_cr cbv_cr f_re nu_n bc_cv crn_l crn_bir NA 
CI03-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_s memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_rc cbv_cv f_con

v 
nu_n bc_r crn_con

t 
crn_p 72,38

1824
9 

CI12-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_n NA crn_l crn_p 131,1
8914

59 
CI15-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m

1 
memb_un cas_n fn_re NA f_apo

nt 
nu_tr
i 

bc_cc crn_l crn_p 137,0
8345

57 
CI16-02 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_con

v 
nu_tr
i 

bc_cv crn_l crn_bir 71,60
7612

14 
CI16-08 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_con

v 
nu_n bc_cc crn_l crn_p 78,08

6241
24 

CI17-08 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_l cor_c di_n memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_bio 68,62
3487

61 
CI18-01 pic_B abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_n

at 
di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cr f_ab nu_n bc_r crn_l crn_p 75,80

2892
21 

CI26-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n NA b_n NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n NA cbv_r NA nu_n NA crn_l crn_p NA 
CI26-03 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_mo

d 
n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con

v 
nu_n bc_r crn_l NA 64,98

5511
07 

CI27-02 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con
v 

nu_n bc_cc crn_l crn_p 59,77
4222

9 
CI28-03 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_g

eo 
di_n memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_cv cbv_r f_apo

nt 
nu_n bc_r crn_con

t 
crn_bio 48,41

7250
89 

CI30-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_n
at 

di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_bio 70,12
7646

8 
CI30-02 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_n

at 
di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_apo

nt 
nu_c
v 

bc_r crn_l crn_bio 60,84
1509

89 
CI31-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_apo

nt 
nu_n bc_cc crn_l crn_bio 76,01

6470
54 

CI36-05 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_s memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_con
v 

nu_r bc_r crn_l crn_bio 154,2
0345

6 
CI36-07 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_g

eo 
di_s memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_re nu_r bc_r crn_l crn_bio 128,4

6077
55 

CI36-08 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_s memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_re nu_r bc_r crn_l crn_bio 161,2
6140

56 
CI41-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n NA b_n n_co

nt 
cor_n
at 

NA memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_rc cbv_cvc
v 

f_con
v 

NA bc_cc crn_con
t 

crn_p NA 
CM07-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_a

m 
or_n b_n n_n cor_c di_s memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con

v 
nu_c
v 

bc_cc crn_l crn_bio 85,83
5266

52 
CM07-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_a

m 
or_co
nt 

b_n n_n cor_c di_s memb_m
1 

memb_un cas_n fn_re cbv_cr f_con
v 

nu_c
v 

bc_cc crn_con
t 

crn_bio 82,79
4433

16 
Fr_m01-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g

eo 
di_n memb_m

1 
memb_bi cas_n fn_re cbv_cr f_con

v 
nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_bio 154,8
6312

44 
Fr01-23 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cr f_ab nu_n bc_cc crn_l crn_p 61,30

6939
89 

Fr01-31 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_n NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_cc crn_l crn_p NA 
Fr01-38 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n NA NA NA nu_c

v 
bc_cc crn_l crn_p 70,19

9877
39 

Fr01-48 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_l cor_c di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_rc cbv_r f_con
v 

nu_c
v 

bc_cc crn_l crn_bio 56,51
2035

95 
Fr01-52 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con

v 
nu_c
v 

bc_cc crn_l crn_bio 55,16
4426

66 
Fr01-59 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_l cor_c di_n memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_rc cbv_cr f_con

v 
nu_n bc_cc crn_l crn_bio 61,12

8573
78 

Fr01-72 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_n bc_cc crn_l crn_p 64,36
9332

54 
Fr01-74 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cv f_re nu_n bc_cc crn_l crn_p 65,69

6834
96 

Fr01-80 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_cv crn_l crn_bio 55,31
9504

39 
Fr01-82 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_con

v 
nu_n bc_r crn_l crn_bio 59,40

8985
02 

Fr01-88 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m
1a 

memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_bio 69,33
9610

88 
Fr04-09 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_n

at 
di_s memb_m

1 
memb_un cas_n fn_rc cbv_r f_apo

nt 
nu_n bc_cc crn_l crn_bio 71,63

0208
91 

Fr08-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_co
nt 

b_n n_n cor_g
eo 

di_s memb_m
2 

memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_re nu_n bc_cv crn_con
t 

crn_bir 130,0
6800

52 
Fr08-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_n

at 
di_s memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_cr cbv_cvc

v 
f_con
v 

nu_n bc_cv crn_con
t 

crn_bio NA 
Fr08-13 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_co
nt 

b_l n_l cor_n
at 

di_s memb_m
1 

memb_un cas_n fn_cr cbv_cc f_con
v 

nu_c
v 

bc_cc crn_con
t 

crn_bio 71,48
7535

9 
OGV-37 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g

eo 
di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_apo

nt 
nu_r bc_r crn_l crn_bir 86,58

0289
04 

Md_m5168-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a
m 

or_co
nt 

b_mo
d 

n_co
nt 

cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_un cas_s fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_c
v 

bc_r crn_con
t 

crn_bio 74,55
1525

97 
Pn02-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_rc cbv_cv f_con

v 
nu_n bc_cc crn_l crn_bio 69,04

8759
93 Tab. 3.14: Caraterização das cabras-monteses estudadas com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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U.G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn Cbv foc nu bcerv crn_f crn_per
f 

ic 
Pn03-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv NA f_apo

nt 
nu_n bc_cv crn_l crn_bio 63,09

1017
8 

Pn03-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_c
v 

bc_cc crn_l crn_p 60,96
3262
98 

Pn03-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_ab nu_n bc_r crn_l crn_bio 64,39
5410
15 

Pn04-04 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_tr
i 

bc_cc crn_con
t 

crn_p 64,60
7452
15 

Pn04-05 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_p 63,13
7702
13 

Pn05-20 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_rc cbv_cv f_con
v 

nu_c
v 

bc_cv crn_l crn_bio 67,88
6460
29 

Pn05-26 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_s memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_re cbv_cr f_ab nu_c
v 

bc_cc crn_l crn_p 54,32
4199
38 

Pn06-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_n bc_r crn_l crn_p 66,40
7781
37 

Pn06-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con
v 

nu_n bc_cc crn_l crn_bio 61,64
9673
36 

Pn06-05 pic_B abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con
v 

nu_n bc_cc crn_l crn_p 65,54
919 Pn10-09 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g

eo 
di_n memb_l memb_bi cas_n fn_cv cbv_r f_apo

nt 
nu_r bc_r crn_con

t 
crn_p NA 

Pn10-16 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_p 52,35
3599
7 

Pn10-26 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_apo
nt 

nu_c
v 

bc_r crn_con
t 

crn_bio 103,3
7902
16 

Pn10-32 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_m
1 

memb_bi cas_n fn_cv cbv_cv f_apo
nt 

nu_c
v 

bc_r crn_con
t 

crn_bio 56,75
7790
97 

Pn10-39 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_m
1 

memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_r crn_con
t 

crn_bio 79,94
4188 Pn12-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g

eo 
di_n memb_m

1 
memb_bi cas_s fn_re cbv_r f_re nu_c

v 
bc_cv crn_con

t 
crn_bio 66,55

5703
47 

Pn12-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_c
v 

bc_r crn_l crn_bio 120,1
8942
25 

Pn17-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a
m 

or_n b_n n_co
nt 

cor_n
at 

di_s memb_m
1 

memb_un cas_n fn_cr cbv_cv f_con
v 

nu_tr
i 

bc_r crn_con
t 

crn_p 92,98
4119
46 

Pn23-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_bi cas_n fn_cv cbv_r f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_p 77,62
2937
16 

Pe01-01 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_co
nt 

b_n n_co
nt 

cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_un cas_s fn_cr cbv_r f_con
v 

nu_c
v 

bc_cc crn_l crn_bio 74,49
1830
84 

Pe02-02 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_n b_n n_n cor_n
at 

di_s memb_m
1 

memb_un cas_n fn_cr cbv_cv f_con
v 

nu_c
v 

bc_cv crn_l crn_bio 57,50
7345 Pe03-01 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_co

nt 
b_n n_co

nt 
cor_n
at 

di_s memb_m
1 

memb_un cas_n fn_cr NA NA nu_c
v 

bc_cv crn_l crn_bio 70,18
0557
35 

QB01-36 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_n bc_cc crn_l crn_p 57,06
5159
04 

QB01-37 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n NA b_l n_l cor_n
at 

di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv NA f_con
v 

nu_n bc_cc crn_l crn_p 74,14
6207
78 

QB01-39 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_rc cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_cv crn_l crn_bio 68,19
7792
76 

QB01-42 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_con
v 

nu_n bc_cv crn_l crn_p NA 
QB01-44 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con

v 
nu_n bc_cc crn_l crn_bio 61,49

9651
82 

QB01-48 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_n bc_cc crn_l crn_p 67,96
9683
34 

QB02-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_r f_con
v 

nu_tr
i 

bc_cv crn_l crn_p 51,01
1199
71 

QB02-04 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_cv crn_l crn_p 78,31
4337
08 

QB02-05 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_re nu_c
v 

bc_cv crn_l NA 68,43
6625
53 

QB02-06 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_c
v 

bc_cv crn_l crn_p 45,73
7731
22 

QB03-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_co
nt 

cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_un cas_s fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_r crn_con
t 

crn_p 58,77
1868
03 

QB03-02 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_n
at 

di_s memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_p 64,59
5046
42 

QB09-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_l n_l NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_con
v 

nu_n bc_cv crn_l crn_p 73,61
5171
56 

QB09-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_con
v 

nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_p NA 
QB09-06 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_tr

i 
bc_cc crn_l crn_p 58,02

7112
96 

QB11-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_cc crn_l crn_bio NA 
QB11-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_n

at 
di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_cc crn_l crn_bio 60,27

0150
58 

QB11-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_n
at 

di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_cc crn_l crn_bio 42,37
9087
49 

QB13-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cvc
v 

f_con
v 

nu_n bc_cv crn_l crn_p 59,76
0614
18 

QB13-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n NA b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_con
v 

NA bc_cc crn_l NA 68,45
1912
56 

QB15-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_l b_n n_n cor_g
eo 

di_s memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_apo
nt 

nu_r bc_r crn_con
t 

crn_p 109,1
1003
73 

QB22-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_apo
nt 

nu_n bc_cv crn_l crn_bir 70,92
0142
22 

QB23-11 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_cc crn_l crn_p NA 

Tab. 3.14 (cont.): Caraterização das cabras-monteses estudadas com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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U. G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn Cbv foc nu bcerv crn_f crn_per
f 

ic 
QB23-28 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g

eo 
di_n memb_m

1 
memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo

nt 
nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_p 61,38
6400
18 

QB25-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con
v 

nu_tr
i 

bc_cv crn_l crn_p 69,27
5908
21 

QB56-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_co
nt 

b_l n_co
nt 

cor_g
eo 

di_n memb_bs memb_un cas_n fn_cr cbv_cvc
v 

f_con
v 

nu_c
v 

bc_cv crn_con
t 

crn_p 81,47
6479
39 

Pi06-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_n
at 

di_n memb_m
2 

memb_pa cas_s fn_re cbv_r f_con
v 

nu_n NA crn_l crn_bir NA 
Pi07-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_l b_n n_n cor_n

at 
di_s memb_m

2 
memb_pa cas_s fn_cr cbv_cv f_apo

nt 
nu_n bc_r crn_l crn_bio 76,22

6841
17 

Pi07-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_n b_n n_n cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_pa cas_n fn_cr cbv_cv f_con
v 

nu_c
v 

bc_cv crn_l crn_bio 85,89
3143
89 

Pi07-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_pa cas_n fn_rc cbv_r f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_bio NA 
Pi24-10 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_p oc_a

m 
or_co
nt 

b_l n_co
nt 

cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_un cas_s fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_cc crn_con
t 

crn_bir 80,36
9287
18 

Pi24-24 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_n b_n n_n cor_c di_s memb_m
1a 

memb_pa cas_n fn_rc cbv_cr f_con
v 

nu_n bc_r crn_con
t 

crn_p 89,09
0180
79 

Pi24-51 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_co
nt 

b_mo
d 

n_n cor_n
at 

di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_con
v 

nu_n bc_cc crn_con
t 

crn_p NA 
RV01-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_p oc_p or_l b_l n_n cor_n

at 
di_s memb_m

1 
memb_bi cas_s fn_cv cbv_cr f_ab nu_c

v 
bc_cv crn_con

t 
crn_p 60,31

1346
86 

SI15-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m
1 

memb_un cas_n fn_cr cbv_r f_apo
nt 

nu_c
v 

bc_cc crn_con
t 

crn_p 79,57
7471
55 

SI28.I.B-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_co
nt 

NA NA cor_c di_n memb_m
1a 

memb_un cas_n fn_rc cbv_r f_con
v 

nu_n bc_cc crn_con
t 

crn_p 71,61
9724
39 

SV13-25/27 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n NA or_co
nt 

b_n n_l cor_n
at 

di_n memb_m
2 

memb_un cas_s fn_cr cbv_r f_con
v 

nu_n bc_r crn_con
t 

crn_p 81,85
1113
59 

SV51-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_co
nt 

b_l n_co
nt 

cor_n
at 

di_n memb_l memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_c
v 

bc_cv crn_con
t 

crn_p NA 
SV51-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_co
nt 

b_l n_n cor_n
at 

di_n memb_m
2 

memb_un cas_s fn_cv cbv_cr f_con
v 

nu_c
v 

bc_r crn_con
t 

crn_p 95,49
2965
86 

SV67-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_n
at 

di_n memb_m
1 

memb_un cas_n fn_cv cbv_cv f_apo
nt 

nu_n bc_cv crn_l crn_p 62,45
3205
52 

VC05-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_co
nt 

b_mo
d 

n_n cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_r bc_cv crn_l crn_p 31,83
0988
62 

VC06-06 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m
1 

memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_c
v 

bc_cc crn_con
t 

crn_p 85,83
2198
88 

VC32-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_l cor_c di_s memb_m
2 

memb_pa cas_n fn_re cbv_cr f_con
v 

nu_c
v 

bc_r crn_l crn_p 71,29
0318
74 

VC32-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_co
nt 

b_l n_n cor_c di_s memb_m
2 

memb_un cas_n fn_rc cbv_cvc
v 

f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_bio 69,16
6584
29 

Vr01-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_co
nt 

b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_r crn_l NA 45,00
9423
4 

Vl_m_A-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_n or_co
nt 

b_n n_co
nt 

cor_n
at 

di_s memb_m
2 

memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_con
v 

nu_c
v 

bc_cv crn_l crn_bir 65,53
4388
33 

Vl_m_A-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_n
at 

di_n memb_m
2 

memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_con
v 

nu_c
v 

bc_cc NA NA 66,55
5703
47 

Vl_m_B-09 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_a
m 

or_n b_mo
d 

n_l cor_n
at 

di_n memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_rc cbv_cv f_con
v 

nu_c
v 

bc_cv crn_l crn_bio 63,66
1977
24 

Vl_m_B-11 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_p or_co
nt 

b_l n_co
nt 

cor_n
at 

di_n memb_m
1 

memb_un cas_n fn_cr cbv_r f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_bio 68,55
9052
41 

Vl_m_B-12 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_a
m 

or_co
nt 

b_l n_co
nt 

cor_n
at 

di_s memb_m
1 

memb_bi cas_n fn_cr cbv_r f_con
v 

nu_n bc_r crn_l crn_bio NA 
JE04-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_a

m 
or_co
nt 

b_l n_l cor_n
at 

NA memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cvc
v 

f_con
v 

nu_c
v 

bc_r crn_l crn_bio NA 
JE04-08 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_n

at 
di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_con

v 
nu_n bc_cc crn_l crn_bio NA 

JE13-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_n
at 

di_n memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_bio 74,22
4726
82 

JE13-15 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_n bc_r crn_l crn_bio 55,33
2372
74 

JE13-20 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_bi cas_n fn_cv cbv_cv f_apo
nt 

nu_r bc_r crn_con
t 

crn_bio 82,90
8621
52 

JE13-24 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_l memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo
nt 

nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_p 67,28
5016
59 

JE16-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_l b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_m
1 

memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_re nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_bio NA 
JE16-10 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g

eo 
di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apo

nt 
nu_tr
i 

bc_r crn_con
t 

crn_bio 66,40
5042
68 

JE16-17 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_m
1 

memb_bi cas_s fn_rc cbv_cr f_con
v 

nu_tr
i 

bc_cc crn_con
t 

crn_bio 59,06
3165
85 

VM07-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_g
eo 

di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_tr
i 

bc_r crn_l crn_p NA 

Tab. 3.14 (cont.): Caraterização das cabras-monteses estudadas com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
pic=pic_A 96,226415 87,931034 41,40625 2,01E-25 10,419852 
inc_s=inc_s_n 81,355932 82,758621 46,09375 7,48E-15 7,776019 
memb_p=memb_pa 68,292683 96,551724 64,0625 1,30E-13 7,40575 
memb_f=memb_bs 84,313725 74,137931 39,84375 1,79E-13 7,363817 
corpo=cor_c 81,481481 75,862069 42,1875 8,82E-13 7,147846 
int=int_n 62,365591 100 72,65625 3,48E-12 6,956939 
di=di_n 60,215054 96,551724 72,65625 5,53E-09 5,830247 
crn_f=crn_l 59,574468 96,551724 73,4375 1,30E-08 5,686545 
or=or_l 81,081081 51,724138 28,90625 2,04E-07 5,195559 
inc_m=inc_m_n 58,064516 93,103448 72,65625 1,12E-06 4,869931 
abr=abr_s 84,615385 37,931034 20,3125 6,22E-06 4,518893 
nu=nu_n 64,516129 68,965517 48,4375 2,53E-05 4,212405 
oc=oc_p 83,333333 25,862069 14,0625 5,39E-04 3,460668 
cas=cas_n 50,442478 98,275862 88,28125 9,57E-04 3,302799 
bcerv=bc_cc 62,790698 46,551724 33,59375 5,39E-03 2,782819 
inc_r=inc_r_n 48,333333 100 93,75 6,60E-03 2,716229 
foc=f_ab 81,818182 15,517241 8,59375 1,38E-02 2,463539 
corpo=NA 100 6,896552 3,125 3,98E-02 2,056126 
fn=fn_re 55,172414 55,172414 45,3125 4,43E-02 2,01079 
oc=oc_c 0 0 3,90625 4,57E-02 -1,997724 
nu=nu_cv 28,125 15,517241 25 2,54E-02 -2,235546 
nu=nu_r 0 0 6,25 6,60E-03 -2,716229 
inc_r=inc_r_s 0 0 6,25 6,60E-03 -2,716229 
fn=fn_cr 23,529412 13,793103 26,5625 2,92E-03 -2,97623 
cas=cas_s 7,142857 1,724138 10,9375 1,81E-03 -3,12052 
bcerv=bc_r 26,415094 24,137931 41,40625 3,19E-04 -3,599153 
corpo=cor_nat 21,95122 15,517241 32,03125 2,54E-04 -3,658614 
nar=n_cont 0 0 10,15625 2,24E-04 -3,690058 
int=int_p 0 0 10,9375 1,11E-04 -3,864918 
oc=oc_am 0 0 11,71875 5,46E-05 -4,035059 
memb_f=memb_l 0 0 13,28125 1,28E-05 -4,36332 
memb_p=memb_un 4,545455 1,724138 17,1875 8,04E-06 -4,464036 
abr=abr_n 35,294118 62,068966 79,6875 6,22E-06 -4,518893 
memb_f=memb_m2 0 0 14,0625 6,12E-06 -4,522316 
memb_p=memb_bi 4,166667 1,724138 18,75 1,84E-06 -4,770445 
inc_m=inc_m_s 11,428571 6,896552 27,34375 1,12E-06 -4,869931 
or=or_cont 0 0 16,40625 6,26E-07 -4,982911 

Tab. 3.15: Peso das categorias na definição da classe 1 de cabras-monteses. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_nat 75,609756 75,609756 32,03125 8,88E-13 7,14685 
di=di_s 81,818182 65,853659 25,78125 4,45E-12 6,922079 
pic=pic_n 56,521739 95,121951 53,90625 1,04E-11 6,800681 
or=or_cont 95,238095 48,780488 16,40625 3,89E-11 6,60812 
memb_f=memb_m2 100 43,902439 14,0625 5,33E-11 6,561426 
fn=fn_cr 76,470588 63,414634 26,5625 3,44E-10 6,277353 
memb_p=memb_un 90,909091 48,780488 17,1875 3,52E-10 6,273862 
oc=oc_am 100 36,585366 11,71875 4,80E-09 5,853982 
nar=n_cont 100 31,707317 10,15625 8,32E-08 5,359988 
inc_s=inc_s_s 50,724638 85,365854 53,90625 5,67E-07 5,001968 
foc=f_conv 50,746269 82,926829 52,34375 1,44E-06 4,820055 
crn_f=crn_cont 61,290323 46,341463 24,21875 1,25E-04 3,836274 
cas=cas_s 78,571429 26,829268 10,9375 2,28E-04 3,685386 
nu=nu_cv 56,25 43,902439 25 1,15E-03 3,249809 
inc_r=inc_r_s 87,5 17,073171 6,25 1,50E-03 3,174349 
oc=oc_c 100 12,195122 3,90625 2,83E-03 2,985349 
int=int_p 64,285714 21,95122 10,9375 1,07E-02 2,551219 
cbv=cbv_cvcv 83,333333 12,195122 4,6875 1,37E-02 2,46558 
cbv=cbv_cc 100 7,317073 2,34375 3,12E-02 2,154174 
bc=b_mod 80 9,756098 3,90625 3,90E-02 2,064538 
abr=abr_n 36,27451 90,243902 79,6875 4,01E-02 2,052419 
fn=fn_rc 57,142857 19,512195 10,9375 4,59E-02 1,996093 
abr=abr_s 15,384615 9,756098 20,3125 4,01E-02 -2,052419 
memb_p=memb_bi 12,5 7,317073 18,75 2,05E-02 -2,317136 
or=or_n 21,538462 34,146341 50,78125 1,07E-02 -2,551999 
memb_f=memb_l 5,882353 2,439024 13,28125 9,51E-03 -2,593298 
bc=b_n 25,263158 58,536585 74,21875 7,42E-03 -2,677333 
or=or_l 13,513514 12,195122 28,90625 3,50E-03 -2,919793 
cbv=cbv_r 19,354839 29,268293 48,4375 3,11E-03 -2,957011 
inc_r=inc_r_n 28,333333 82,926829 93,75 1,50E-03 -3,174349 
memb_p=memb_pa 21,95122 43,902439 64,0625 1,48E-03 -3,178817 
nu=nu_tri 4,347826 2,439024 17,96875 7,69E-04 -3,363725 
corpo=cor_geo 6,896552 4,878049 22,65625 5,00E-04 -3,480759 
corpo=cor_c 14,814815 19,512195 42,1875 3,23E-04 -3,596449 
foc=f_apont 10,25641 9,756098 30,46875 2,99E-04 -3,615871 
int=int_t 0 0 16,40625 1,23E-04 -3,839754 
cas=cas_n 25,663717 70,731707 88,28125 7,38E-05 -3,963711 
crn_f=crn_l 21,276596 48,780488 73,4375 3,12E-05 -4,164496 
nar=n_n 22 53,658537 78,125 1,18E-05 -4,380661 
memb_f=memb_bs 9,803922 12,195122 39,84375 6,30E-06 -4,515968 
oc=oc_n 19,101124 41,463415 69,53125 4,58E-06 -4,583023 
inc_s=inc_s_n 10,169492 14,634146 46,09375 5,67E-07 -5,001968 
fn=fn_re 6,896552 9,756098 45,3125 8,80E-09 -5,752338 
pic=pic_A 3,773585 4,878049 41,40625 8,82E-10 -6,129462 
di=di_n 12,903226 29,268293 72,65625 1,31E-13 -7,40512 

Tab. 3.16: Peso das categorias na definição da classe 2 de cabras-monteses. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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 Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_geo 89,655172 89,655172 22,65625 1,23E-20 9,313675 
int=int_t 100 72,413793 16,40625 6,97E-18 8,615317 
memb_p=memb_bi 83,333333 68,965517 18,75 6,47E-13 7,190133 
memb_f=memb_l 94,117647 55,172414 13,28125 1,11E-11 6,791546 
inc_m=inc_m_s 57,142857 68,965517 27,34375 7,76E-08 5,372652 
foc=f_apont 53,846154 72,413793 30,46875 1,10E-07 5,30893 
or=or_n 40 89,655172 50,78125 9,78E-07 4,895932 
bcerv=bc_r 43,396226 79,310345 41,40625 3,31E-06 4,650478 
oc=oc_n 32,58427 100 69,53125 4,80E-06 4,573286 
pic=pic_n 37,681159 89,655172 53,90625 5,75E-06 4,535448 
nu=nu_tri 60,869565 48,275862 17,96875 1,18E-05 4,380998 
bc=b_n 30,526316 100 74,21875 4,59E-05 4,075442 
nu=nu_r 87,5 24,137931 6,25 1,14E-04 3,858509 
fn=fn_re 37,931034 75,862069 45,3125 2,01E-04 3,717794 
nar=n_n 29 100 78,125 2,66E-04 3,646755 
inc_s=inc_s_s 34,782609 82,758621 53,90625 3,38E-04 3,583925 
abr=abr_n 28,431373 100 79,6875 5,21E-04 3,46996 
cbv=cbv_r 32,258065 68,965517 48,4375 1,32E-02 2,47736 
cbv=cbv_cr 7,692308 6,896552 20,3125 3,64E-02 -2,092431 
nar=n_l 0 0 10,15625 2,92E-02 -2,180504 
nar=n_cont 0 0 10,15625 2,92E-02 -2,180504 
or=or_cont 4,761905 3,448276 16,40625 2,54E-02 -2,234514 
memb_p=memb_un 4,545455 3,448276 17,1875 1,95E-02 -2,336771 
oc=oc_am 0 0 11,71875 1,63E-02 -2,402289 
bcerv=bc_cc 9,302326 13,793103 33,59375 8,89E-03 -2,616126 
memb_f=memb_m2 0 0 14,0625 6,63E-03 -2,714852 
oc=oc_p 0 0 14,0625 6,63E-03 -2,714852 
bcerv=bc_cv 3,571429 3,448276 21,875 3,53E-03 -2,917701 
or=or_l 5,405405 6,896552 28,90625 1,77E-03 -3,126415 
abr=abr_s 0 0 20,3125 5,21E-04 -3,46996 
bc=b_l 0 0 21,09375 3,73E-04 -3,558809 
inc_s=inc_s_n 8,474576 17,241379 46,09375 3,38E-04 -3,583925 
memb_f=memb_bs 5,882353 10,344828 39,84375 1,29E-04 -3,82815 
corpo=cor_nat 2,439024 3,448276 32,03125 4,81E-05 -4,064795 
fn=fn_cr 0 0 26,5625 3,19E-05 -4,159409 
memb_p=memb_pa 9,756098 27,586207 64,0625 6,71E-06 -4,502605 
corpo=cor_c 3,703704 6,896552 42,1875 4,07E-06 -4,607985 
nu=nu_n 4,83871 10,344828 48,4375 1,55E-06 -4,805146 
foc=f_conv 4,477612 10,344828 52,34375 1,40E-07 -5,26478 
inc_m=inc_m_n 9,677419 31,034483 72,65625 7,76E-08 -5,372652 
pic=pic_A 0 0 41,40625 1,09E-08 -5,715915 
int=int_n 3,225806 10,344828 72,65625 2,00E-16 -8,221844 

Tab. 3.17: Peso das categorias na definição da classe 3 de cabras-monteses. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v.
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U. G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn Cbv foc nu bcerv hts_f hts_p ic 
Ca06.D-08 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_cont b_l n_cont cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_cr cbv_desc f_conv nu_cv bc_cc h_cont h_bio 101,85

91636 CI01-14 pic_B abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_conv nu_n bc_r h_l NA 70,600
91247 CI03-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_cc h_cont h_p 86,086
19608 CI11-18 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_cont cor_c di_s memb_m1 memb_bi cas_n fn_re cbv_desc f_conv nu_n bc_cc h_cont h_bio NA 

CI11-24 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r NA nu_cv bc_r h_cont h_p NA 
CI14-20 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_cv bc_cc h_cont h_bir 63,293

98893 CI20-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_n NA NA NA fn_re cbv_r f_conv nu_cv bc_cc h_cont h_p 11,714
57198 CI22-06 pic_B abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_n bc_r h_cont h_p 96,037
08532 CI26-07 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_cc h_l h_p 75,572
47845 CI28-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_tri bc_r h_l h_p 66,331
24253 CI28-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_conv nu_cv bc_cc h_cont h_bio 108,07
51265 CI33-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_cv bc_cc h_cont h_bir 121,47
74464 CI41-09 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_lin memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_cv h_cont h_p 70,699
86068 Fr_m01-11 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_lin memb_bi cas_n fn_cv cbv_r f_apont nu_cv bc_r h_cont h_bio 105,81
65297 Fr_m02-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_r h_cont h_bio NA 

Fr01-08 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_l b_l n_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_apont nu_cv bc_cc h_cont h_p 59,156
22086 Fr01-20 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_p NA b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_n bc_cc h_l h_bio 56,524
98427 Fr01-25 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l NA NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_r f_conv nu_tri NA h_l h_bio 87,802
2572 Fr01-30 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n oc_n NA NA NA NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r NA nu_n NA h_l h_p NA 

Fr01-33 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_re cbv_desc f_conv nu_tri bc_r h_cont h_p 69,587
74619 Fr01-70 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_re NA NA nu_n bc_cc h_l h_p NA 

Fr02-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r NA nu_n bc_cc h_l h_p 67,012
60762 Fr04-13 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_n memb_m2 memb_bi cas_s fn_cr cbv_r f_ab nu_tri NA h_cont h_p NA 

Fr05-02 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_cc h_l h_bir NA 
FC148-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_conv nu_tri bc_r h_cont h_bio 67,151

9533 Gr_III_9-16 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m2 memb_un cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_n bc_cc h_cont h_bir 68,436
62553 Gr_III_9-17 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_un cas_n fn_cr cbv_cv f_conv nu_cv bc_cc h_cont h_bio 77,064
49876 Gr_III_9-4 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_conv nu_cv bc_cc h_cont h_p 111,40
84602 OGI-01 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_s memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_r bc_cv h_l h_bir 116,71
36249 OGV-27 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n NA NA NA fn_re cbv_r f_conv nu_r bc_r h_l h_bir 127,32
39545 OGV-29 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_s memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_r bc_cv h_l h_bio 95,492
96586 OGV-30 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cv cbv_r f_apont nu_r bc_cv h_l h_bir 58,356
81247 Pn02-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_l n_cont cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_mod nu_cv bc_r h_l h_bio 66,735
31407 Pn05-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_r h_l h_bio 90,154
84975 Pn10-19 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_c or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_apont nu_cv bc_cv h_cont h_bio NA 

Pn10-22 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_s memb_lin memb_bi cas_s fn_cr cbv_r f_conv nu_tri bc_r h_cont h_bio 69,920
12069 Pn10-29 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cr cbv_cv f_conv nu_n bc_cv h_cont h_bir 119,09
96799 Pn10-38 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_cv h_cont h_bir 72,835
49132 Pn10-44 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_s memb_m1a memb_bi cas_n fn_cv cbv_cv f_apont nu_tri bc_r h_cont h_bio 79,862
69546 Pn10-54 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_conv nu_cv bc_cv h_cont h_bir 114,07
75182 Pn11-04 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_cc h_cont h_p 69,228
48017 Pn13-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_p oc_p or_cont b_n n_n cor_nat di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_cv bc_cv h_cont h_bir 69,294
62131 Pn19-01 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_p oc_p or_cont b_l n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cr cbv_r f_conv nu_n bc_r h_cont h_bio 99,438
21515 Pn23-06 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_n bc_cc h_cont h_bir 89,282
04125 Pn23-10 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_apont nu_tri bc_cv h_cont h_bir 88,096
78089 QB01-11 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n NA NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re NA NA nu_tri bc_r h_l h_p 67,891
09444 Tab. 3.18: Caraterização dos veados estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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U. G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc nar corpo di memb_f memb_p cas fn Cbv foc nu bcerv hts_f hts_p ic 
QB01-31 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_n b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_r h_cont h_bio 79,329

75957 QB01-45 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r NA nu_n bc_r h_cont h_p 67,769
20157 QB01-55 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_cc h_l h_p 59,948
52349 QB02-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l NA NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r NA nu_n bc_cc h_cont h_p 77,198
73049 QB10-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l NA NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n NA cbv_r NA nu_n bc_cc h_l h_p 84,628
49669 QB23-14 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_r h_cont h_p 54,791
04598 QB23-25 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_apont nu_tri bc_cv h_cont h_bio 52,389
97904 QB23-26 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_conv nu_tri bc_cc h_cont h_p 49,886
09287 QB23-27 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_desc f_conv nu_tri bc_r h_cont h_bio 91,615
61086 QB23-35 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_cv h_cont h_bir 94,438
52317 QB23-42 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cr cbv_r f_ab nu_tri bc_r h_cont h_p 95,112
89435 QB25-03 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_r NA nu_tri bc_cc h_l h_p NA 

QB33-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re NA f_conv nu_n NA h_l h_p NA 
QB56-01 pic_A abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_cc h_l h_p 85,441

07471 Pi02-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_n b_n n_n NA di_n NA NA NA fn_re NA f_ab nu_n bc_r h_l h_bir NA 
Pi15-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_n NA or_l NA NA cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r NA nu_n bc_cc h_l h_p 70,554

07825 Pi24-130 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_n oc_a
m 

or_cont b_
mo
d 

n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_desc f_mod nu_n bc_cc h_cont h_p 81,196
35274 Pi24-140 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_p oc_n or_cont b_l n_n cor_c di_s memb_m2 memb_un cas_n fn_re cbv_r f_mod nu_cv bc_cc h_cont h_p 87,516
75525 SI12.A-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_apont nu_r bc_r h_l h_bio 190,98
59317 SI12.B-09 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_s fn_cv NA f_conv nu_n bc_r h_cont h_p 69,360
9752 SV12-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_cont cor_nat di_n memb_m1 memb_pa NA fn_cr cbv_r f_conv nu_cv bc_cc h_cont h_p 86,459

84746 SV13-29 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_s inc_m_n int_p oc_n or_cont b_n n_cont cor_nat di_n memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_desc f_mod nu_cv bc_r h_cont h_p 104,70
71994 SV23-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_cont b_n n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cv f_conv nu_cv NA h_l h_p 57,030
52127 SV27-08 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_n b_n n_n cor_nat di_s memb_lin memb_bi cas_n fn_cv cbv_cv f_conv nu_n bc_r h_l h_p 76,456
78639 SV48-11 pic_n abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_tri NA h_cont h_p NA 

SV51-19 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_s int_p oc_a
m 

or_l NA NA cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r NA nu_n bc_cc h_cont h_p 84,770
94864 SV67-11 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n n_cont cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cv cbv_r f_conv nu_n bc_cc h_cont h_p 70,544
35315 VC01-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_l b_n n_n cor_geo di_s memb_m1a memb_bi cas_s fn_re cbv_r f_mod nu_cv NA h_l h_bir 112,85
76551 VC04-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_l n_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_s fn_cv cbv_cv f_apont nu_n bc_cv h_l h_bio 89,740
37755 VC04-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_cont b_n n_n cor_c di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_mod nu_n bc_cc h_l h_bio 96,309
14505 VC04-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n n_n cor_c di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_cr cbv_desc f_conv nu_n bc_cv h_l h_bir 92,309
86699 VC04-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_cont b_l n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cr cbv_desc f_mod nu_n bc_cc h_cont h_bio 84,739
25348 VC04-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_cont b_l n_n cor_c di_n memb_m2 memb_pa cas_s fn_cv cbv_cv f_mod nu_n bc_cc h_cont h_bio 103,81
79936 VC04-06 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l n_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_s fn_cr cbv_cv f_mod nu_cv bc_cc h_l h_bio 109,20
47763 VC04-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_a

m 
or_cont b_l n_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_s fn_cv cbv_cv f_mod nu_n bc_cv h_cont h_bio 82,582

49495 VC06-01 pic_B abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_lin memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_conv nu_cv bc_cc h_cont h_bir 93,549
08869 JE04-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_c or_n b_

mo
d 

n_cont cor_nat di_s memb_m1 memb_bi cas_n fn_cr cbv_desc f_mod nu_cv bc_cc h_l h_bir NA 
JE13-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_lin memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_r h_cont h_bir 97,988

03147 JE13-09 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_lin memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_cv h_l h_bio 88,850
72704 JE13-10 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_n memb_lin memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_r h_cont h_p 83,954
23248 JE13-13 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_cc h_cont h_bio 115,99
62005 JE13-19 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_apont nu_cv bc_r h_cont h_bio 101,37
52946 JE16-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n n_n cor_geo di_n memb_m1 memb_pa cas_s fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_r h_cont h_bio 65,054
58299 JE16-13 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_n b_n n_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_cv h_l h_bio 70,883
54514 VV01-01 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l n_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cv f_conv nu_r bc_r h_l h_bir 63,348
6801 Tab. 3.18: Caraterização dos veados estudados com base nas variáveis e categorias definidas para o tema.	
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
pic=pic_A 96 80 27,472527 2,28E-15 7,92509 
corpo=cor_c 75 90 39,56044 2,55E-12 7,000529 
int=int_n 57,692308 100 57,142857 2,69E-10 6,315432 
abr=abr_s 100 50 16,483516 2,83E-09 5,941234 
inc_s=inc_s_n 60,526316 76,666667 41,758242 2,85E-06 4,681375 
memb_f=memb_bs 69,230769 60 28,571429 7,53E-06 4,478259 
or=or_l 70,833333 56,666667 26,373626 1,05E-05 4,407304 
hts_p=h_p 57,894737 73,333333 41,758242 2,49E-05 4,21612 
foc=NA 90,909091 33,333333 12,087912 4,10E-05 4,101573 
nu=nu_n 58,823529 66,666667 37,362637 7,85E-05 3,94908 
memb_p=memb_pa 47,368421 90 62,637363 1,01E-04 3,887079 
oc=oc_p 73,333333 36,666667 16,483516 6,42E-04 3,413328 
cas=cas_n 40 100 82,417582 7,79E-04 3,360284 
hts_f=h_l 54,285714 63,333333 38,461538 8,72E-04 3,328884 
inc_m=inc_m_n 48,888889 73,333333 49,450549 1,59E-03 3,158016 
nar=NA 85,714286 20 7,692308 4,98E-03 2,808454 
bc=NA 85,714286 20 7,692308 4,98E-03 2,808454 
foc=f_ab 70 23,333333 10,989011 1,50E-02 2,432033 
cbv=cbv_r 40,677966 80 64,835165 3,50E-02 2,107899 
nar=n_n 28,571429 73,333333 84,615385 4,97E-02 -1,962583 
cbv=cbv_cv 11,111111 6,666667 19,78022 2,60E-02 -2,225494 
nu=nu_cv 13,043478 10 25,274725 1,77E-02 -2,371907 
hts_p=h_bio 16,129032 16,666667 34,065934 1,41E-02 -2,455852 
oc=oc_n 25,373134 56,666667 73,626374 1,38E-02 -2,461569 
hts_p=h_bir 9,52381 6,666667 23,076923 7,65E-03 -2,667056 
corpo=cor_nat 9,52381 6,666667 23,076923 7,65E-03 -2,667056 
cas=cas_s 0 0 13,186813 5,52E-03 -2,774919 
int=int_p 0 0 15,384615 2,11E-03 -3,074644 
bc=b_n 22,222222 46,666667 69,230769 1,66E-03 -3,145251 
inc_m=inc_m_s 17,391304 26,666667 50,549451 1,59E-03 -3,158016 
hts_f=h_cont 19,642857 36,666667 61,538462 8,72E-04 -3,328884 
bcerv=bc_cv 0 0 18,681319 4,67E-04 -3,498904 
foc=f_apont 0 0 21,978022 9,54E-05 -3,901884 
memb_p=memb_bi 3,846154 3,333333 28,571429 7,09E-05 -3,973182 
memb_f=memb_m1a 0 0 24,175824 3,15E-05 -4,162374 
or=or_cont 0 0 27,472527 5,49E-06 -4,544993 
int=int_t 0 0 27,472527 5,49E-06 -4,544993 
inc_s=inc_s_s 13,207547 23,333333 58,241758 2,85E-06 -4,681375 
corpo=cor_geo 0 0 35,164835 5,89E-08 -5,422151 
abr=abr_n 19,736842 50 83,516484 2,83E-09 -5,941234 
pic=pic_n 6,779661 13,333333 64,835165 4,24E-13 -7,24771 

Tab. 3.19: Peso das categorias na definição da classe 1 de veados. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v.
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_nat 71,428571 65,217391 23,076923 2,67E-07 5,145491 
or=or_cont 64 69,565217 27,472527 8,52E-07 4,923086 
memb_f=memb_m2 90,909091 43,478261 12,087912 1,70E-06 4,786044 
cas=cas_s 83,333333 43,478261 13,186813 8,85E-06 4,443473 
foc=f_mod 81,818182 39,130435 12,087912 4,27E-05 4,09247 
di=di_s 61,904762 56,521739 23,076923 4,60E-05 4,07526 
fn=fn_cr 58,333333 60,869565 26,373626 4,85E-05 4,06276 
pic=pic_n 37,288136 95,652174 64,835165 1,50E-04 3,791549 
cbv=cbv_desc 77,777778 30,434783 9,89011 8,00E-04 3,352896 
oc=oc_am 100 17,391304 4,395604 3,31E-03 2,937082 
abr=abr_n 30,263158 100 83,516484 8,09E-03 2,648265 
nar=n_cont 71,428571 21,73913 7,692308 1,12E-02 2,535552 
bc=b_l 47,368421 39,130435 20,879121 2,06E-02 2,315902 
inc_s=inc_s_s 33,962264 78,26087 58,241758 2,56E-02 2,232796 
bcerv=bc_cc 37,837838 60,869565 40,659341 2,73E-02 2,207878 
nu=nu_cv 43,478261 43,478261 25,274725 2,87E-02 2,187858 
memb_f=memb_m1 42,857143 39,130435 23,076923 4,71E-02 1,985743 
inc_s=inc_s_n 13,157895 21,73913 41,758242 2,56E-02 -2,232796 
bc=b_n 17,460317 47,826087 69,230769 1,45E-02 -2,445188 
memb_f=memb_bs 7,692308 8,695652 28,571429 1,26E-02 -2,495734 
abr=abr_s 0 0 16,483516 8,09E-03 -2,648265 
nu=nu_tri 7,142857 8,695652 30,769231 6,44E-03 -2,724481 
pic=pic_A 4 4,347826 27,472527 2,49E-03 -3,024505 
cbv=cbv_r 13,559322 34,782609 64,835165 8,16E-04 -3,347328 
memb_f=memb_m1a 0 0 24,175824 5,70E-04 -3,445288 
int=int_t 0 0 27,472527 1,65E-04 -3,766918 
corpo=cor_geo 3,125 4,347826 35,164835 1,50E-04 -3,791549 
or=or_n 5 8,695652 43,956044 4,84E-05 -4,06301 
di=di_n 14,285714 43,478261 76,923077 4,60E-05 -4,07526 
cas=cas_n 14,666667 47,826087 82,417582 4,68E-06 -4,57854 
fn=fn_re 7,272727 17,391304 60,43956 1,58E-06 -4,800794 

Tab. 3.20: Peso das categorias na definição da classe 2 de veados. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v.
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_geo 96,875 81,578947 35,164835 1,82E-16 8,233366 
int=int_t 100 65,789474 27,472527 3,38E-13 7,278253 
memb_f=memb_m1a 100 57,894737 24,175824 3,16E-11 6,638731 
bc=b_n 60,31746 100 69,230769 4,04E-09 5,882487 
foc=f_apont 90 47,368421 21,978022 7,66E-07 4,943709 
memb_p=memb_bi 80,769231 55,263158 28,571429 2,37E-06 4,718929 
or=or_n 67,5 71,052632 43,956044 1,21E-05 4,375955 
hts_p=h_bir 80,952381 44,736842 23,076923 4,57E-05 4,076453 
oc=oc_n 53,731343 94,736842 73,626374 6,26E-05 4,002745 
abr=abr_n 50 100 83,516484 1,14E-04 3,858712 
pic=pic_n 55,932203 86,842105 64,835165 1,72E-04 3,757385 
nu=nu_tri 71,428571 52,631579 30,769231 1,78E-04 3,748749 
nar=n_n 49,350649 100 84,615385 2,25E-04 3,689099 
bcerv=bc_cv 82,352941 36,842105 18,681319 2,36E-04 3,67663 
inc_m=inc_m_s 58,695652 71,052632 50,549451 1,05E-03 3,275706 
fn=fn_re 54,545455 78,947368 60,43956 2,37E-03 3,039518 
inc_s=inc_s_s 52,830189 73,684211 58,241758 1,25E-02 2,49764 
di=di_n 48,571429 89,473684 76,923077 1,66E-02 2,396324 
hts_f=h_cont 50 73,684211 61,538462 4,72E-02 1,984926 
nu=nu_r 83,333333 13,157895 6,593407 4,82E-02 1,975655 
hts_f=h_l 28,571429 26,315789 38,461538 4,72E-02 -1,984926 
memb_f=memb_bs 23,076923 15,789474 28,571429 2,36E-02 -2,264156 
nar=NA 0 0 7,692308 1,90E-02 -2,344666 
nar=n_cont 0 0 7,692308 1,90E-02 -2,344666 
bc=NA 0 0 7,692308 1,90E-02 -2,344666 
foc=f_mod 9,090909 2,631579 12,087912 1,89E-02 -2,347929 
di=di_s 19,047619 10,526316 23,076923 1,66E-02 -2,396324 
corpo=cor_nat 19,047619 10,526316 23,076923 1,66E-02 -2,396324 
fn=fn_cr 20,833333 13,157895 26,373626 1,60E-02 -2,408577 
inc_s=inc_s_n 26,315789 26,315789 41,758242 1,25E-02 -2,49764 
oc=oc_p 6,666667 2,631579 16,483516 1,89E-03 -3,106381 
foc=NA 0 0 12,087912 1,61E-03 -3,153974 
memb_f=memb_m2 0 0 12,087912 1,61E-03 -3,153974 
bcerv=bc_cc 21,621622 21,052632 40,659341 1,33E-03 -3,208646 
inc_m=inc_m_n 24,444444 28,947368 49,450549 1,05E-03 -3,275706 
memb_f=memb_m1 9,52381 5,263158 23,076923 4,51E-04 -3,508125 
memb_p=memb_pa 26,315789 39,473684 62,637363 1,42E-04 -3,803889 
abr=abr_s 0 0 16,483516 1,14E-04 -3,858712 
or=or_l 8,333333 5,263158 26,373626 6,26E-05 -4,002745 
hts_p=h_p 15,789474 15,789474 41,758242 1,82E-05 -4,286068 
bc=b_l 0 0 20,879121 6,56E-06 -4,507548 
nu=nu_n 8,823529 7,894737 37,362637 3,86E-07 -5,07561 
pic=pic_A 0 0 27,472527 5,65E-08 -5,42969 
corpo=cor_c 5,555556 5,263158 39,56044 3,10E-09 -5,926371 
int=int_n 9,615385 13,157895 57,142857 1,45E-13 -7,39126 

Tab. 3.21: Peso das categorias na definição da classe 3 de veados. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se 
encontram na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na 
classe com determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na 
amostra; p.value refere-se ao valor p e v.test ao teste v.	
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U. G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc corpo di memb_f memb_p cas fn cbv Foc nuca bcerv or_perf ic 
Ca04-14 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n NA or_cont NA cor_nat di_s memb_m2 memb_bi cas_n fn_cr NA NA nu_n NA or_bir NA 
CI05-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n cor_geo di_s memb_m1a memb_pa cas_s fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_r or_u 81,91340515 
CI10-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n cor_nat di_n memb_l memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_n bc_r or_bio 49,20487484 
CI12-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_p oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_l memb_bi NA fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_r or_p 100,1000826 
CI13-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cr cbv_cv f_conv nu_tri bc_r or_bir 78,22615599 
CI14-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n cor_geo di_s memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_cv bc_r or_bir 72,72209629 
CI14-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_l b_n cor_geo di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_r or_bir 119,7264346 
CI14-22 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_n b_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont NA bc_r NA NA 
CI14-23 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_l b_n cor_geo di_n memb_l memb_bi cas_n fn_re cbv_cc f_apont nu_tri bc_r or_bio 69,98248455 
CI14-26 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_bs memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_tri bc_r or_p 83,35003316 
CI14-34 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_c or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cc cbv_r f_conv nu_n bc_cc or_bio 98,051727 
CI16-09 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_re nu_n bc_cc or_bir 77,1901474 
CI19-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cvc f_conv nu_n bc_cc or_bir NA 
CI22-08 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_cv cbv_cv f_apont nu_tri bc_r or_u 88,24688715 
CI28-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_l cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cr cbv_r f_mod nu_tri bc_r or_p 119,7640947 
CI31-02 pic_B abr_s inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_ab nu_n bc_cc or_bir NA 
CI33-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_cont b_n NA di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_cc f_conv nu_tri bc_cv or_bir NA 
Fr_m08-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_re cbv_cv f_apont nu_r bc_r or_bir NA 
Fr_m08-06 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_l memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_r bc_cc or_bir NA 
Fr_m08-07 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_pa cas_n fn_cc cbv_cv f_conv nu_tri bc_r or_bir NA 
Fr_m33-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_conv nu_cv bc_cc or_bir 58,94627522 
Fr_m48-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_l b_n cor_geo di_s memb_m1a memb_bi cas_n fn_cv cbv_r f_re nu_tri bc_r or_p 58,11784108 
Fr_m52-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_apont nu_n bc_r or_bio 82,80508927 
Fr_m52-03 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_l b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_cv cbv_r f_re nu_n bc_r or_bir 174,5570344 
Fr_m66_01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n cor_geo di_n NA memb_bi NA fn_cv cbv_cvc f_conv nu_tri bc_cc or_bir 75,89506306 
Fr_m66-02 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1 memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_r or_bir 62,57929055 
Fr_m66-05 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_cc or_p 90,5813593 
Fr01-04 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r NA nu_n bc_cc or_bio NA 
Fr01-34 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_re nu_n bc_cc or_bio 55,70423008 
Fr01-42 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_c or_l b_l cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cr cbv_cvc f_re nu_n bc_cc or_bir 58,66888098 
Fr01-51 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_l NA cor_c di_n NA NA NA NA cbv_r NA nu_n bc_cc or_bio NA 
Fr08-12 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_p or_cont b_l cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_apont nu_n bc_r or_u 116,2201212 
Gr_II_15-8 pic_n abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n cor_c di_n memb_m1 memb_pa cas_s fn_re cbv_r f_conv nu_cv bc_cc or_p 95,49296586 
PC02-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p or_l b_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_ab nu_tri bc_cc or_p 89,96421177 
Pn05-10 pic_A abr_s inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n NA or_l b_n cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_re cbv_r f_re nu_n bc_cc NA 75,56822489 
Pn05-29 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_n oc_n or_cont b_n cor_nat di_s memb_bs memb_pa cas_n fn_cr cbv_cr f_conv nu_cv bc_cc or_u 89,12676813 
Pn10-15 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n cor_geo di_n NA NA NA fn_re cbv_r f_apont nu_tri bc_cv or_u NA 
Pn10-23 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_cont b_n cor_nat di_s memb_m2 memb_pa cas_n fn_cr cbv_r f_re nu_tri bc_cc or_bir 84,80022599 
Pn22-04 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_n bc_r or_bio NA 
Po01-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_l cor_c di_n memb_bs memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_re nu_n bc_cc or_bio NA 
Pi02-13 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_s inc_m_n int_p oc_n or_l b_n cor_c di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cc cbv_r f_conv nu_tri bc_cc or_bir 86,51676516 
Pi02-15 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_n int_n oc_n or_l b_n cor_nat di_s memb_m2 memb_un cas_s fn_re cbv_r f_conv NA NA or_p 78,32756362 
Pi16-01 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p NA b_n cor_c di_s memb_m1a memb_un cas_n fn_re cbv_r f_conv nu_n bc_cc NA NA 
Pi16-02 pic_A abr_n inc_s_n inc_r_n inc_m_n int_n oc_p NA b_n cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_n fn_cv cbv_r f_conv NA bc_cc NA 70,3954556 
Pi24-132 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_p oc_n or_l b_n cor_nat di_s memb_m1 memb_un cas_n fn_cr cbv_cr f_re nu_n bc_cc or_bio 85,13728422 
SI39.II.A-01 pic_n abr_n inc_s_s inc_r_n inc_m_s int_t oc_n or_cont b_n cor_geo di_n memb_m1a memb_bi cas_n fn_re cbv_cv f_apont nu_tri bc_cv or_bio 59,41784542 

Tab. 3.22: Caraterização das cervas estudadas com base nas variáveis e categorias definidas para o tema.



	 442 

U. G. pic abr inc_s inc_r inc_m int oc or bc corpo di memb_f memb_p cas fn cbv Foc nuca bcerv or_per
f 

ic 
Ca04-14 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_

n 
NA or_con

t 
NA cor_nat di_s memb_m2 memb_bi cas_

n 
fn_cr NA NA nu_n NA or_bir NA 

SV46-12 pic_n abr_
n 

inc_s_s inc_r_
n 

inc_m_
n 

int_
n 

oc_a
m 

or_con
t 

b_
n 

cor_nat di_
n 

memb_m1 memb_pa cas_
n 

fn_c
v 

cbv_cv f_conv nu_c
v 

bc_r or_bir 107,429586
6 SV51-08 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_
n 

int_
n 

oc_a
m 

or_con
t 

b_
n 

cor_nat di_s memb_m1 memb_pa cas_
n 

fn_cr cbv_cv
c 

f_conv nu_c
v 

bc_cc or_u 101,110199
1 SV68-01 pic_

B 
abr_
n 

inc_s_
n 

inc_r_
n 

inc_m_
n 

int_
n 

oc_n or_l b_
n 

cor_nat di_s memb_m1
a 

memb_bi cas_
n 

fn_re cbv_r f_conv nu_c
v 

bc_r or_bir 86,4429789 
VC05-03 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_
n 

int_p oc_n or_l b_
n 

cor_ge
o 

di_s memb_l memb_bi cas_
n 

fn_cc cbv_cv f_conv nu_tri bc_cc or_bir 31,8309886
2 VCas26-01 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_con

t 
NA cor_ge

o 
di_
n 

memb_m1
a 

memb_bi cas_s fn_re cbv_r NA nu_tri bc_r or_bio 119,727393
5 JE04-01 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_

n 
oc_a
m 

or_con
t 

b_l cor_nat di_s memb_m2 memb_u
n 

cas_s fn_cr cbv_cv
c 

f_mod nu_n bc_cc or_u 79,2360768
8 JE13-01 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_

n 
oc_n or_l b_

n 
cor_c di_s memb_m1

a 
memb_bi cas_

n 
fn_re cbv_cc f_conv nu_tri bc_r or_bio NA 

JE13-04 pic_n abr_
n 

inc_s_s inc_r_
n 

inc_m_s int_p oc_n or_con
t 

b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1
a 

memb_bi cas_
n 

fn_re cbv_cc f_conv nu_tri bc_r or_bir 92,2526855
8 JE13-05 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_

n 
oc_n or_con

t 
b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1
a 

memb_bi cas_
n 

fn_re cbv_cc f_conv nu_tri bc_cc or_bir 105,761026
7 JE13-06 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_con

t 
b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_l memb_pa cas_
n 

fn_c
v 

cbv_r f_apon
t 

nu_tri bc_c
v 

or_bio 109,708747
2 JE13-11 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_con

t 
b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1
a 

memb_bi cas_
n 

fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_cc or_bir 103,734918
3 JE13-12 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_con

t 
NA cor_ge

o 
di_
n 

memb_m2 memb_bi cas_
n 

fn_re cbv_cv NA nu_c
v 

bc_cc or_bir 104,969367 
JE13-14 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_l b_

n 
cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1
a 

memb_bi cas_
n 

fn_c
v 

cbv_r f_apon
t 

nu_tri bc_cc or_bio 81,4250951
2 JE13-18 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_con

t 
b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1
a 

memb_bi cas_
n 

fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_c
v 

or_bio 105,707387
6 JE13-23 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_p oc_n or_con

t 
b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1
a 

memb_bi cas_
n 

fn_re cbv_r f_apon
t 

nu_tri bc_cc or_bio 96,7561003
2 JE16-02 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_con

t 
b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1 memb_pa cas_s fn_re cbv_r f_conv nu_c
v 

bc_r or_bir 63,2649170
9 JE16-03 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_con

t 
b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1 memb_pa cas_
n 

fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_r or_bio 70,8318286
3 JE17-02 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_
n 

int_p oc_n or_con
t 

b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1
a 

memb_bi cas_
n 

fn_re cbv_r f_conv nu_tri bc_r or_bio NA 
JE19-01 pic_n abr_

n 
inc_s_s inc_r_

n 
inc_m_s int_t oc_n or_con

t 
b_
n 

cor_ge
o 

di_
n 

memb_m1
a 

memb_pa cas_
n 

fn_cr cbv_r f_apon
t 

nu_c
v 

bc_r or_bir NA 

 Tab. 3.22 (cont.): Caraterização das cervas estudadas com base nas variáveis e categorias definidas para o tema. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
inc_s=inc_s_n 100 85,714286 18,461538 2,26E-11 6,688202 
corpo=cor_c 91,666667 78,571429 18,461538 4,65E-09 5,859089 
pic=pic_A 100 71,428571 15,384615 5,59E-09 5,828531 
inc_m=inc_m_n 58,333333 100 36,923077 3,22E-08 5,529275 
int=int_n 52 92,857143 38,461538 3,56E-06 4,635741 
or=or_l 52,173913 85,714286 35,384615 2,07E-05 4,257322 
abr=abr_s 100 42,857143 9,230769 3,64E-05 4,129493 
bcerv=bc_cc 43,333333 92,857143 46,153846 7,35E-05 3,964689 
nuca=nu_n 47,368421 64,285714 29,230769 2,61E-03 3,010311 
memb_p=memb_pa 39,285714 78,571429 43,076923 3,45E-03 2,924801 
oc=oc_p 80 28,571429 7,692308 6,67E-03 2,713118 
memb_f=memb_bs 54,545455 42,857143 16,923077 9,94E-03 2,577799 
foc=f_re 55,555556 35,714286 13,846154 1,98E-02 2,329232 
or_perf=NA 75 21,428571 6,153846 3,04E-02 2,165148 
or=NA 100 14,285714 3,076923 4,38E-02 2,016478 
pic=pic_B 100 14,285714 3,076923 4,38E-02 2,016478 
memb_f=memb_m1a 7,142857 14,285714 43,076923 1,50E-02 -2,433543 
foc=f_apont 0 0 24,615385 1,11E-02 -2,54045 
nuca=nu_tri 6,451613 14,285714 47,692308 5,17E-03 -2,796275 
oc=oc_n 13,461538 50 80 4,69E-03 -2,827816 
bcerv=bc_r 3,571429 7,142857 43,076923 1,84E-03 -3,115604 
int=int_t 0 0 35,384615 8,67E-04 -3,330575 
memb_p=memb_bi 3,225806 7,142857 47,692308 5,17E-04 -3,471635 
abr=abr_n 13,559322 57,142857 90,769231 3,64E-05 -4,129493 
corpo=cor_geo 0 0 60 1,58E-07 -5,242585 
or=or_cont 0 0 60 1,58E-07 -5,242585 
inc_m=inc_m_s 0 0 63,076923 3,22E-08 -5,529275 
inc_s=inc_s_s 3,773585 14,285714 81,538462 2,26E-11 -6,688202 
pic=pic_n 3,773585 14,285714 81,538462 2,26E-11 -6,688202 

Tab. 3.23: Peso das categorias na definição da classe 1 de cervas. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
 
  
Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_nat 69,230769 100 20 2,24E-08 5,592619 
di=di_s 42,105263 88,88889 29,230769 1,15E-04 3,857523 
fn=fn_cr 54,545455 66,66667 16,923077 3,89E-04 3,547717 
memb_f=memb_m2 80 44,44444 7,692308 8,85E-04 3,32482 
oc=oc_am 100 33,33333 4,615385 1,92E-03 3,101862 
memb_p=memb_un 75 33,33333 6,153846 7,32E-03 2,68192 
int=int_n 28 77,77778 38,461538 1,46E-02 2,443048 
bcerv=NA 100 22,22222 3,076923 1,73E-02 2,380105 
cbv=cbv_cvc 60 33,33333 7,692308 1,74E-02 2,37814 
bcerv=bc_r 3,571429 11,11111 43,076923 4,16E-02 -2,037495 
nuca=nu_tri 3,225806 11,11111 47,692308 2,09E-02 -2,30999 
memb_p=memb_bi 3,225806 11,11111 47,692308 2,09E-02 -2,30999 
fn=fn_re 5,128205 22,22222 60 1,93E-02 -2,340547 
int=int_t 0 0 35,384615 1,39E-02 -2,458584 
cbv=cbv_r 4,878049 22,22222 63,076923 1,08E-02 -2,547604 
memb_f=memb_m1a 0 0 43,076923 3,89E-03 -2,886813 
di=di_n 2,173913 11,11111 70,769231 1,15E-04 -3,857523 
corpo=cor_geo 0 0 60 9,77E-05 -3,896126 

Tab. 3.24: Peso das categorias na definição da classe 2 de cervas. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
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Categoria Cla/Mod Mod/Cla Global p.value v.test 
corpo=cor_geo 100 92,857143 60 1,15E-14 7,722017 
inc_s=inc_s_s 79,245283 100 81,538462 3,36E-07 5,102224 
pic=pic_n 79,245283 100 81,538462 3,36E-07 5,102224 
inc_m=inc_m_s 87,804878 85,714286 63,076923 4,83E-07 5,032893 
int=int_t 100 54,761905 35,384615 1,97E-06 4,756726 
memb_p=memb_bi 93,548387 69,047619 47,692308 2,05E-06 4,748175 
bcerv=bc_r 92,857143 61,904762 43,076923 2,38E-05 4,225913 
memb_f=memb_m1a 92,857143 61,904762 43,076923 2,38E-05 4,225913 
nuca=nu_tri 90,322581 66,666667 47,692308 3,15E-05 4,162283 
or=or_cont 84,615385 78,571429 60 5,33E-05 4,040607 
di=di_n 80,434783 88,095238 70,769231 6,58E-05 3,990993 
oc=oc_n 76,923077 95,238095 80 7,79E-05 3,950621 
foc=f_apont 100 38,095238 24,615385 2,57E-04 3,65524 
abr=abr_n 71,186441 100 90,769231 1,22E-03 3,233663 
fn=fn_re 76,923077 71,428571 60 1,40E-02 2,456808 
memb_f=memb_l 100 16,666667 10,769231 3,88E-02 2,066817 
cbv=cbv_cr 0 0 4,615385 4,05E-02 -2,048154 
oc=NA 0 0 4,615385 4,05E-02 -2,048154 
oc=oc_am 0 0 4,615385 4,05E-02 -2,048154 
memb_p=memb_un 0 0 6,153846 1,31E-02 -2,481611 
fn=fn_cr 27,272727 7,142857 16,923077 7,97E-03 -2,653285 
memb_f=memb_m1 27,272727 7,142857 16,923077 7,97E-03 -2,653285 
memb_f=memb_bs 27,272727 7,142857 16,923077 7,97E-03 -2,653285 
foc=f_re 22,222222 4,761905 13,846154 7,94E-03 -2,654498 
memb_p=memb_pa 42,857143 28,571429 43,076923 1,87E-03 -3,109557 
abr=abr_s 0 0 9,230769 1,22E-03 -3,233663 
nuca=nu_n 31,578947 14,285714 29,230769 6,09E-04 -3,427445 
or=or_l 34,782609 19,047619 35,384615 3,18E-04 -3,600141 
di=di_s 26,315789 11,904762 29,230769 6,58E-05 -3,990993 
corpo=cor_c 8,333333 2,380952 18,461538 1,48E-05 -4,332088 
bcerv=bc_cc 36,666667 26,190476 46,153846 1,44E-05 -4,33759 
pic=pic_A 0 0 15,384615 6,39E-06 -4,513025 
corpo=cor_nat 7,692308 2,380952 20 3,60E-06 -4,633374 
inc_m=inc_m_n 25 14,285714 36,923077 4,83E-07 -5,032893 
inc_s=inc_s_n 0 0 18,461538 3,36E-07 -5,102224 
int=int_n 20 11,904762 38,461538 2,40E-09 -5,968159 

Tab. 3.25: Peso das categorias na definição da classe 3 de cervas. A coluna identificada como 
“Cla/Mod” refere-se à percentagem de unidades da amostra com a referida categoria que se encontram 
na classe; a coluna identificada como “Mod/Cla” refere-se à percentagem de unidades na classe com 
determinada categoria; “Global” refere-se à frequência de determinada categoria na amostra; p.value 
refere-se ao valor p e v.test ao teste v. 
 
 
 
Morfótipos RC I.H. (Centro—Oeste 1) I.H. (Centro—Oeste 2) I.H. (Sudeste) 
MCC1-RC 0,59 0,69 0,67 
MCC2-RC 0,58 0,57 0,58 
MCC3-RC 0,5 0,62 0,6 
MCC-PIN1 0,6 0,71 0,68 
MCC-PIN2 0,58 0,57 0,59 

Tab. 4.1: Índices de Homogeneidade formal  dos cavalos da classe 1 da região centro-ocidental, da 
classe 2 da mesma região e dos do sudeste (valores da última região retirados de Hernando, 2014, 426), 
relativamente aos morfótipos definidos por C. Hernando (2014) na Região Cantábrica. 
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Rocha Esquerda Direita Face TOTAL 
Pn11 0 5 0 5 
Pn01 2 2 0 4 
Pn02 2 2 0 4 
Pn03 7 11 1 19 
Pn04 2 7 0 9 
Pn05 11 16 0 27 
Pn06 4 2 0 6 
Pn07 0 1 0 1 
Pn09 0 1 0 1 
Pn08 1 1 1 3 

TOTAL 29 48 2 79 
Tab. 5.1: Lateralização dos animais por cada rocha da Penascosa. 
 
 
Rocha B Ca-m Ca-f Ce-m Ce-f E Al. Ind. TOTAL 
Pn11 2 0 0 2 0 0 0 1 5 
Pn01 1 0 0 0 0 0 0 3 4 
Pn02 0 2 0 1 0 1 0 0 4 
Pn03 5 7 0 0 0 1 0 6 19 
Pn04a 0 1 1 0 0 4 0 2 8 
Pn04b 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Pn05a 2 0 0 1 4 4 0 0 11 
Pn05c 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Pn05d 5 1 0 0 0 2 0 3 11 
Pn05e 1 1 0 0 0 1 0 0 3 
Pn06 0 2 1 0 0 3 0 0 6 
Pn07 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pn09 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Pn08 0 0 1 0 0 1 0 1 3 
TOTAL 17	   15	   3	   5	   4	   17	   1	   17	   79	  

Tab.5.2: Distribuição das unidades gráficas figurativas da fase 1 da Penascosa por temas e composições1. 
 
 
Rocha I II III VII IX X XI XII XIII total 
Pn11 0 0 0 2 12 0 39 0 3 56 
Pn01 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 
Pn02 0 2 0 2 3 0 49 2 0 58 
Pn03 0 2 4 5 34 3 186 4 2 240 
Pn04 0 0 0 0 1 0 4 1 0 6 
Pn04b 1 0 0 0 2 1 9 1 2 16 
Pn05a 0 1 0 2 4 3 43 0 0 53 
Pn05b 1 0 1 1 2 0 27 0 0 32 
Pn05c 0 0 1 0 4 0 12 0 0 17 
Pn05d 0 0 1 0 23 4 127 1 1 157 
Pn05e 0 0 0 0 2 1 10 0 0 13 
Pn06 0 2 0 2 3 0 27 0 0 34 
Pn07 0 1 0 0 1 0 15 0 0 17 
Pn09 1 0 1 1 7 2 44 0 0 56 
Pn08 0 0 0 3 5 0 20 0 4 32 
Total 3 8 8 18 103 14 619 9 12 794 

Fig. 5.3: Distribuição das unidades gráficas não figurativas da fase 1 pelas chaves e espaços parietais da 
Penascosa. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Os códigos dos temas das tabelas e gráficos deste trabalho devem ser lidos da seguinte forma: Al.: outro; 
Ant: antropomorfo; B: auroque; B-m: auroque macho; B-f: auroques fêmea; Bis: bisonte; Ca-m: cabra-
montês macho; Ca-f: cabra-montês fêmea; Ce-m: veado; Ce-f: cerva; E: cavalo; F: felino; Ind.: 
quadrúpede indeterminado; M: mustelídeo; Orn: ave; R: camurça; Ra: rena; U: urso.” Is” aparece nas 
tabelas de associações entre unidades gráficas figurativas e não figurativas, denotando o aparecimento 
das segundas de forma isolada. 
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TEMA I II III VII IX X XI XII XIII TOTAL 
B 0 2 3 1 16 2 105 0 0 129 
B/Ca-m 0 0 0 0 13 4 40 0 0 57 
B/Ca-m/E 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
B/Ca-m/Ind 0 0 1 0 3 0 22 0 0 26 
B/E 0 0 0 0 1 0 15 0 0 16 
B/E/Ind 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/Ind 0 0 0 0 3 0 25 0 0 28 
B/Ce-m 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
TOTAL 0 2 4 1 37 6 211 0 0 261 
Ca-f/ Ca-m 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ca-f/E/Ind 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
TOTAL 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
Ca-m 1 1 1 3 11 3 77 1 0 98 
Ca-m/E 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 
Ca-m/Ce-m 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 
B/Ca-m 0 0 0 0 13 4 40 0 0 57 
B/Ca-m/E 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
B/Ca-m/Ind 0 0 1 0 3 0 22 0 0 26 
Ca-f/ Ca-m 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 1 1 2 3 29 7 156 1 0 200 
E 0 2 0 3 4 2 33 1 0 45 
E/Ind 0 0 0 0 5 0 9 0 2 16 
B/Ca-m/E 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
B/E 0 0 0 0 1 0 15 0 0 16 
B/E/Ind 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ca-f/E/Ind 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ca-m/E 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 
TOTAL 0 2 0 3 11 2 65 1 2 86 
Ca-m 0 2 1 1 13 0 47 1 1 66 
B/Ce-m 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
Ca-m/Ce-m 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 
TOTAL 0 2 1 1 14 0 60 1 1 80 
Ind 0 0 0 1 1 0 23 1 0 26 
B/Ca-m/Ind 0 0 1 0 3 0 22 0 0 26 
B/E/Ind 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/Ind 0 0 0 0 3 0 25 0 0 28 
Ca-f/E/Ind 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
E/Ind 0 0 0 0 5 0 9 0 2 16 
Ca-f/E/Ind 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
TOTAL 0 0 1 1 12 0 84 1 2 101 
Is. 2 1 2 9 30 3 202 5 8 262 

Tab. 5.4: Relação das unidades gráficas figurativas com as não figurativas nas composições da Penascosa, 
datadas da Fase 1 (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
 
 
 

Rocha B Ca-m Ca-f Ce-f Ce-m E Ind. TOTAL 
Pn11 2 0 0 0 2 0 1 5 
Pn19a 0 1 1 1 0 1 1 5 
Pn19b 0 0 0 0 1 0 2 3 
Pn10a 0 1 0 0 1 3 1 6 
Pn10b 1 1 0 1 1 0 0 4 
Pn22 0 0 0 0 0 0 3 3 
Pn16 0 0 0 0 0 2 0 2 
Pn17 0 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 3 3 2 2 5 6 8 29 
Tab.5.5: Distribuição das unidades figurativas da zona setentrional da Penascosa da fase 2, por temas e 
composições (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
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Rocha I II III V VII VIII IX X XI XIII TOTAL Observações 
Pn11a 0 0 0 0 2 0 12 0 39 3 56   
Pn11b 1 0 0 0 12 1 124 26 158 1 323  
Pn19a 2 1 1 0 7 0 37 6 82 3 139  
Pn19b 0 0 0 1 13 1 45 3 148 4 215  
Pn10a 0 1 0 1 0 0 9 2 43 2 58 mais 32 
Pn10b 0 2 0 0 5 0 49 10 149 1 216 mais 96 
Pn22a 0 0 0 0 1 0 10 1 30 1 43  
Pn22b 1 2 0 0 6 0 36 5 95 3 148  
Pn16 0 0 0 0 4 0 22 4 53 1 84  
Pn17 0 0 0 0 0 0 3 1 14 0 18   
TOTAL 4 6 1 2 50 2 347 58 811 19 1300  

Tab. 5.6: Distribuição das unidades gráficas não figurativas da Fase 2 da Penascosa por chaves e espaços 
parietais. Nas observações indicam-se as unidades que, não se encontrando associadas diretamente a 
grafismos poderão datar desta fase. 
 
 
 
 
TEMA I II III V VII VIII IX X XI XIII TOTAL 
B/ Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 
B/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 
Ca-f 0 0 0 0 0 0 3 2 21 0 26 
Ca-f/ E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 4 2 21 0 27 
Ca-m 1 1 0 0 0 0 5 2 18 1 28 
Ca-m/ E 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 
TOTAL 1 1 0 0 0 0 6 2 19 2 31 
E 0 0 0 0 5 0 22 3 58 1 89 
E/ Ind 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
Ca-f/ E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ca-m/ E 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 
TOTAL 0 1 0 0 5 0 25 3 60 2 96 
Ce-m 0 1 0 1 14 1 49 5 157 4 232 
B/ Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 
B/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 5 
TOTAL 0 1 0 1 15 1 50 5 169 4 246 
Ce-f 1 0 0 0 0 0 7 1 12 1 22 
Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 5 
B/ Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 
TOTAL 1 0 0 0 1 0 8 1 22 1 34 
Ind. 1 0 0 0 5 0 35 3 87 3 134 
Is. 1 3 1 1 23 1 210 42 405 5 692 

Tab. 5.7: Relação das unidades gráficas não figurativas com as figurativas da Penascosa durante a Fase 
2. (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
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Rocha Esquerda Direita Face TOTAL 
QB09 4 2 0 6 
QB06 1 0 0 1 
QB25 3 1 0 4 
QB01 28 30 6 64 
QB27 1 0 0 1 
QB02 4 6 0 10 
QB04 6 3 0 9 
QB05 6 1 0 7 
QB08 1 1 0 2 
QB10 1 2 0 3 
QB33 0 2 0 2 
QB11 2 1 0 3 
QB12 1 0 0 1 
QB56 0 3 0 3 
QB60 0 1 0 1 
TOTAL (RIBEIRA) 58 53 6 117 
QB28 2 0 0 2 
QB29 1 1 0 2 
QB14 1 4 0 5 
TOTAL(TERRAÇO) 4 5 0 9 
QB13 2 1 0 3 
QB15 0 1 0 1 
QB16 1 0 0 1 
QB17 1 2 0 3 
TOTAL(VNO) 4 4 0 8 
QB19 0 1 0 1 
QB20 0 2 0 2 
QB21 1 3 0 4 
QB22 0 4 0 4 
TOTAL(VO) 1 10 0 11 
TOTAL(ABSOLUTO 67 72 6 145 

Tab. 5.8: Lateralização dos animais ao longo dos espaços parietais da Quinta da Barca. 
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Rocha B-m B-f Ca-m Ca-f Ce-m Ce-f E Ind. R F Orn U TOTAL 
QB09 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0	   0 0 6 
QB06 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	   0 0 1 
QB25 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0	   0 0 4 
QB01 3 18 15 3 5 1 12 5 0 0	   1 1 64 
QB27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0	   0 0 1 
QB02 0 0 1 3 1 0 1 4 0 0	   0 0 10 
QB08 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0	   0 0 2 

TOTAL (F) 3 20 19 8 7 1 17 11 0 0 1 1 88 
QB04 0 1 0 0 1 0 1 6 0 0	   0 0 9 
QB05 0 3 0 0 1 0 2 1 0 0	   0 0 7 
QB10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0	   0 0 3 
QB33 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0	   0 0 2 
QB11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0	   0 0 3 
QB12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0	   0 0 1 

TOTAL (R) 0 5 0 4 4 0 4 8 0 0 0 0 25 
QB56 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0	   0 0 3 
QB60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	   0 0 1 
QB28 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0	   0 0 2 
QB29 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0	   0 0 2 
QB14 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0	   0 0 5 

TOTAL(T) 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 9 
QB13 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0	   0 0 3 
QB15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0	   0 0 1 
QB16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	   0 0 1 
QB17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0	   0 0 3 

TOTAL(VNO) 0 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 8 
QB19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0	   0 0 1 
QB20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0	   0 0 2 
QB21 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0	   0 0 4 
QB22 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1	   0 0 4 

TOTAL(VO) 0 2 2 0 0 0 6 0 0 1 0 0 11 
TOTAL(ABS) 3 33 24 14 13 1 30 23 1 1 1 1 145 

Tab. 5.9: Distribuição das unidades gráficas figurativas da fase 1 da Quinta da Barca por rochas e temas 
(ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
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Rocha I II III VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
QB09 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
QB06 0 0 0 1 0 2 0 23 0 0 26 
QB27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
QB02 0 0 0 2 2 5 0 63 0 0 72 
QB08 0 0 0 0 0 3 0 38 2 0 43 
TOTAL(FOZ) 0 0 0 3 2 10 0 128 2 0 145 
QB04 0 0 0 2 0 0 0 16 0 0 18 
QB05 0 0 0 1 0 0 0 10 0 2 13 
QB10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
QB33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
QB11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
QB12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (RIBEIRA) 0 0 0 3 0 0 0 28 0 2 33 
QB56 0 1 0 3 0 3 0 15 0 2 24 
QB60 0 0 1 0 0 5 1 21 0 2 30 
QB28 0 0 0 2 0 4 1 21 0 0 28 
QB29 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 8 
QB14 0 0 0 0 0 0 0 29 1 0 30 
TOTAL(TERRAÇO) 0 0 0 3 0 4 2 56 1 0 66 
QB13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
QB15 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
QB16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
QB17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL(VNO) 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 10 
QB19 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 
QB20 2 0 0 17 2 49 13 137 0 5 225 
QB21 0 0 2 3 1 8 4 19 0 0 37 
QB22 1 1 3 4 1 44 3 122 0 1 180 
TOTAL(VO) 3 1 5 24 4 101 20 283 0 6 447 
TOTAL(ABSOLUTO) 3 2 6 36 6 124 23 539 4 12 755 

Tab. 5.10: Distribuição das unidades gráficas não figurativas pelos espaços parietais da fase 1 da Quinta 
da Barca. 
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TEMA I II III VII VIII IX X XI XII XIII total 
B 0 0 0 4 0 6 0 21 0 2 33 
B/Ce-m 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
B/Ce-m/Ind 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 11 
B/E 0 1 0 0 0 9 0 17 0 0 27 
B/E/Ce-m 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 
B/Ind 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
TOTAL (B) 0 2 0 6 0 15 0 54 0 2 79 
Ca-f 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ca-f/E 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (Ca-f) 0 0 0 0 0  0 2 0 0 2 
Ca-m 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 8 
Ca-m/E 0 0 1 3 1 7 1 16 0 0 29 
Ca-m/E/F 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 8 
TOTAL (Ca-m) 1 0 1 3 1 12 1 26 0 0 45 
Ce-m 0 0 0 1 0 1 0 26 0 2 30 
Ce-m/Ind 0 0 0 1 0 2 0 16 0 0 19 
B/Ce-m 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
B/Ce-m/Ind 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 11 
B/E/Ce-m 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 
TOTAL (Ce-m) 0 1 0 4 0 3 0 56 0 2 66 
E 2 0 2 15 3 77 14 255 2 6 376 
E/F 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 
B/E 0 1 0 0 0 9 0 17 0 0 27 
B/E/Ce-m 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 
Ca-f/E 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ca-m/E 0 0 1 3 1 7 1 16 0 0 29 
Ca-m/E/F 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 8 
TOTAL (E) 3 1 3 20 4 96 15 298 2 6 448 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Ind 0 0 1 1 0 8 1 51 0 2 64 
B/Ce-m/Ind 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 11 
B/Ind 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ce-m/Ind 0 0 0 1 0 2 0 16 0 0 19 
TOTAL (Ind.) 0 0 1 3 0 10 1 79 0 2 96 
Is 0 0 2 8 2 9 7 107 1 0 136 
TOTAL(Absoluto) 3 2 6 36 6 124 23 539 4 12 755 

Tab. 5.11: Associação das unidades não figurativas às figurativas da fase 1 da Quinta da Barca (ver 
códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
 

Tema III VII VIII IX X XIc XIII total 
B 0 0 1 0 0 1 1 3 
Ca-m 0 1 2 6 0 2 0 25 
Is 1 2 0 7 1 5 1 42 
TOTAL 1 3 3 13 1 8 2 70 

Tab. 5.12: Associação de unidades gráficas não figurativas a figurativas na ribeira da Quinta da Barca, 
durante a fase 2 (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
 
rocha B-m B-f Ca-m Ca-f Ce-f Ce-m E Ind Al. TOTAL 
QB19 0 0 0 0 0 0 1 0 0	   1 
QB20 0 0 0 0 0 0 2 0 0	   2 
QB21 0 1 1 0 0 0 2 0 0	   4 
QB22 0 1 1 0 0 0 1 0 1	   4 
QB20 0 0 0 1 0 1 8 1 0	   11 
QB31 0 1 0 0 0 1 1 0 0	   3 
QB34 1 0 0 0 0 0 0 0 0	   0 
QB23 0 0 0 0 0 0 8 1 0	   9 
QB30 0 0 0 0 0 3 0 0 0	   3 
TOTAL 1 3 2 1 0 5 23 2 1 37 

Tab. 5.13: Distribuição das u.g. figurativas da vertente E da Qta. da Barca da fase 2, por temas e espaços 
parietais. Pré-existências indicadas a cinzento (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
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TEMA I II III VII VIII IX X XI XIII TOTAL 
Ca-f 0 0 0 1 6 19 4 44 3 77 
Ca-f/Ce-m 1 0 0 3 0 5 2 20 0 31 
Ca-f/E 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
Ca-f/E/Ce-m 0 0 0 2 0 4 0 2 0 8 
TOTAL 1 0 1 6 6 28 6 67 3 118 
E 1 2 1 14 1 37 1 116 8 181 
E/Ind 0 1 0 1 0 3 1 11 1 18 
TOTAL 1 3 1 15 1 40 2 127 9 199 
Ind 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
Is 1 1 0 1 1 13 0 32 0 49 
TOTAL(Abs.) 3 4 2 22 8 81 8 229 12 369 

Tab. 5.14: Associação de unidades gráficas não figurativas a figurativas na vertente oriental da Quinta da 
Barca, durante a fase 2 (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
 
 
rocha B-m B-f Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m Ind. R Al. F Orn M Ant Total 
Pi02a 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 
Pi02b 0 3 1 1 2 3 2 4 0 1 0 0 0 1 18 
Pi22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pi03 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Pi06a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pi06c 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Pi06d 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pi05 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Pi07 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 
TOTAL (L1) 0 6 4 4 10 3 3 6 1 1 1 0 0 1 40 
Pi16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Pi41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pi24 9 45 5 4 14 4 5 36 3 1 1 1 1 20 149 
TOTAL (L3) 10 45 5 4 14 6 5 36 3 1 0 1 1 20 152 

Tab. 5.15: Distribuição das unidades gráficas figurativas da fase 2 de Piscos por temas e espaços parietais 
(ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
 
 
Rocha I II III V VII VIII IX X XI XII XIII total 
Pi02a 0 1 1 0 3 0 21 12 205 1 1 245 
Pi02b 3 6 4 0 37 2 167 25 618 2 8 872 
Pi21 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 
Pi08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Pi03 1 0 0 0 3 1 20 4 104 0 9 142 
Pi06a 0 2 0 0 0 0 4 0 25 0 1 32 
Pi06c 0 1 0 0 4 0 18 2 62 0 1 88 
Pi06d 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 8 
Pi06e 0 0 0 0 2 0 12 0 32 0 7 53 
Pi05 0 2 0 0 2 0 3 1 31 0 0 39 
Pi11 2 0 1 0 0 0 4 1 14 0 0 22 
Pi07 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 2 20 
TOTAL (L1) 6 12 6 0 51 3 253 45 1117 3 30 1526 
Pi16a 0 0 0 0 0 1 1 0 13 0 0 15 
Pi16b 0 0 0 0 0 0 2 0 22 0 0 24 
Pi25 0 0 0 0 0 0 3 1 8 0 0 12 
Pi24 1 43 6 1 67 12 404 42 1135 2 80 1793 
TOTAL (L3) 1 43 6 1 67 13 410 43 1178 2 80 1844 

Tab. 5.16: Distribuição das unidades gráficas não figurativas da fase 2 de Piscos por chaves e espaços 
parietais. 
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TEMA II III V VII VIII IX X XI XIII TOTAL 
Ant	   2	   0	   0	   4	   0	   33	   5	   79	   4	   127 
Ant/	  Orn	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   5	   0	   6 
Ant/	  Ca-‐f/	  Orn	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   1 
Ant/	  Ca-‐m	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1 
Ant/	  E	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   6	   0	   8 
B/	  Ant	   1	   0	   0	   2	   0	   14	   5	   39	   4	   65 
B/	  Ant/	  Ca-‐f	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1 
B/	  Ant/	  Ca-‐m	   1	   1	   0	   0	   0	   7	   1	   11	   1	   22 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  R	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   1	   0	   4 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  E	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   5	   0	   9 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  E/	  Al.	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  Al.	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   4 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   2 
B/	  Ant/	  R	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   7	   0	   9 
B/	  Ant/	  E	   2	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   2	   1	   8 
B/	  Ant/	  E/	  Al.	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   2 
B/	  Ant/	  E/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   2 
B/	  Ant/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   6	   1	   9 
B/	  Ant/	  Ce-‐m	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   2 
B/	  Ant/	  Ce-‐m/	  R	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1 
TOTAL	   9	   2	   0	   10	   0	   73	   12	   166	   12	   284 

Tab. 5.17: U.g. não figurativas associadas aos antropomorfos de Piscos 24 (ver códigos dos temas na nota 
1 da. p. 445). 
 
TEMA II III V VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
B	   9	   1	   0	   14	   5	   96	   4	   296	   1	   14	   440 
B/	  Ant	   1	   0	   0	   2	   0	   14	   5	   39	   0	   4	   65 
B/	  Ant/	  Ca-‐f	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1 
B/	  Ant/	  Ca-‐m	   1	   1	   0	   0	   0	   7	   1	   11	   0	   1	   22 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  R	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   1	   0	   0	   4 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  E	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   5	   0	   0	   9 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  E/	  Al.	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  Al.	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   4 
B/	  Ant/	  Ca-‐m/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   2 
B/	  Ant/	  R	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   7	   0	   0	   9 
B/	  Ant/	  E	   2	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   2	   0	   1	   8 
B/	  Ant/	  E/	  Al.	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   2 
B/	  Ant/	  E/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   2 
B/	  Ant/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   6	   0	   1	   9 
B/	  Ant/	  Ce-‐m	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   2 
B/	  Ant/	  Ce-‐m/	  R	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1 
B/	  Ca-‐f	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1 
B/	  Ca-‐f/	  Ca-‐m/	  Ind.	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   4	   1	   2	   11 
B/	  Ca-‐m	   0	   0	   0	   0	   0	   7	   0	   10	   0	   2	   19 
B/	  Ca-‐m/	  R	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1 
B/	  Ca-‐m/	  E	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   1	   7	   0	   1	   13 
B/	  Ca-‐m/	  E/	  Al.	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1 
B/	  Ca-‐m/	  E/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1 
B/	  Ca-‐m/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   18	   1	   28	   0	   2	   49 
B/	  Ca-‐m/	  Ce-‐m/	  E/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   2 
B/	  Ca-‐m/	  Ce-‐m/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1 
B/	  E	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   21	   0	   0	   24 
B/	  E/	  Al.	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1 
B/	  E/	  Ind.	   1	   0	   0	   0	   0	   7	   3	   12	   0	   0	   23 
B/	  Ce-‐f	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   3	   0	   0	   4 
B/	  Ce-‐f/	  E/	  Ind.	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   2 
B/	  Ce-‐f/	  Ind.	   1	   0	   0	   2	   0	   2	   0	   11	   0	   0	   16 
B/	  Ce-‐f/	  Ce-‐m/	  E/	  Ind.	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   1	   6	   0	   0	   10 
B/	  Ce-‐f/	  Ce-‐m/	  Ind.	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   0	   4 
B/	  Al.	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   2 
B/	  Ind.	   6	   1	   0	   7	   3	   47	   5	   125	   0	   8	   202 
B/	  Ce-‐m	   0	   0	   1	   5	   0	   6	   1	   26	   0	   4	   43 
B/	  Ce-‐m/	  R	   0	   0	   0	   1	   0	   5	   0	   9	   0	   1	   16 
B/	  Ce-‐m/	  E	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1 
B/	  Ce-‐m/	  E/	  Ind.	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   0	   5 
B/	  Ce-‐m/	  Ind.	   0	   0	   0	   6	   1	   11	   1	   13	   0	   5	   37 
B/	  M	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1 
B/	  R	   1	   0	   0	   1	   0	   3	   0	   7	   0	   0	   12 
TOTAL	   27	   4	   1	   43	   10	   257	   24	   666	   2	   49	   1083 

Tab.5.18 Ugs não figurativas associadas a auroques em Pi24 (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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TEMA IX XI TOTAL 
Or 0 1 1 
Ant/ Orn 1 5 6 
Ant/ Ca-f/ Orn 1 0 1 
TOTAL 2 6 8 

Tab.5.19: Distribuição das unidades não figurativas pelas aves da rocha 24 de Piscos (ver códigos dos 
temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

TEMA II IX XI XII XIII TOTAL 
Ca-f 0 0 1 0 0 1 
Ant/ Ca-f/ Orn 0 1 0 0 0 1 
B/ Ant/ Ca-f 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ind. 1 3 4 1 2 11 
TOTAL 1 4 7 1 2 15 

Tab.5.20: Distribuição das unidades não figurativas pelas fêmeas de cabra-montês da rocha 24 de Piscos. 
(ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

TEMA II III VII VIII IX X XI XIII TOTAL 
Ca-m/ Al. 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Ca-m/ Ind. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ant/ Ca-m 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
B/ Ant/ Ca-m 1 1 0 0 7 1 11 1 22 
B/ Ant/ Ca-m/ R 0 0 0 0 3 0 1 0 4 
B/ Ant/ Ca-m/ E 0 0 0 0 4 0 5 0 9 
B/ Ant/ Ca-m/ E/ Al. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
B/ Ant/ Ca-m/ Al. 1 1 0 0 1 0 1 0 4 
B/ Ant/ Ca-m/ Ind. 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
B/ Ca-m 0 0 0 0 7 0 10 2 19 
B/ Ca-m/ R 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
B/ Ca-m/ E 0 0 0 1 3 1 7 1 13 
B/ Ca-m/ E/ Al. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-m/ Ind. 0 0 0 0 18 1 28 2 49 
B/ Ca-m/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
B/ Ca-m/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTAL 4 2 1 1 48 4 66 7 133 

Tab.5.21: Distribuição das unidades não figurativas pelos machos de cabra-montês da rocha 24 de Piscos. 
(ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

TEMA IIa IIb VII IX XI XIII TOTAL 
R 0 0 0 1 5 0 6 
B/ Ant/ R 0 1 1 0 7 0 9 
B/ Ant/ Ce-m/ R 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ant/ Ca-m/ R 0 0 0 3 1 0 4 
B/ Ce-m/ R 0 0 1 5 9 1 16 
B/ R 1 0 1 3 7 0 12 
Ce-m/ R 0 0 0 0 1 0 1 
TOTAL 1 1 3 12 31 1 49 

Tab.5.22: Distribuição das unidades não figurativas pelas camurças da rocha 24 de Piscos(ver códigos 
dos temas na nota 1 da p. 445). 
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TEMA II VII VIII IX X XI XIII TOTAL 
E 1 1 0 7 3 28 0 40 
E/ Ind. 0 0 0 1 0 6 0 7 
Ce-f/ E/ Ind. 1 0 0 0 0 2 0 3 
Ant/ E 0 1 0 1 0 6 0 8 
B/ Ant/ E 2 1 0 2 0 2 1 8 
B/ Ant/ E/ Al. 0 0 0 1 0 0 1 2 
B/ Ant/ E/ Ind. 0 0 0 0 1 1 0 2 
B/ Ca-m/ E 0 0 1 3 1 7 1 13 
B/ Ca-m/ E/ Al. 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-m/ Ce-m/ E/ Ind 0 0 0 1 0 0 1 2 
B/ E 0 0 0 3 0 21 0 24 
B/ E/ Al. 0 1 0 0 0 0 0 1 
B/ E/ Ind. 1 0 0 7 3 12 0 23 
B/ Ce-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 1 1 2 
B/ Ce-f/ Ce-m/ E/ Ind 0 1 0 2 1 6 0 10 
B/ Ce-m/ E 0 0 0 1 0 0 0 1 
B/ Ce-m/ E/ Ind. 1 0 0 0 0 4 0 5 
TOTAL(E) 6 5 1 29 9 98 5 153 

Tab.5.23: Distribuição das unidades não figurativas pelos cavalos da rocha 24 de Piscos (ver códigos dos 
temas na nota 1 da p. 445). 
 
 
TEMA II III V VII VIII IX X XI XIII Total 
Ce-m 0 0 0 1 0 3 0 9 1 14 
Ce-m/ R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Ce-m/ Ind. 0 0 0 1 0 3 0 7 0 11 
B/ Ant/ Ce-m 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
B/ Ant/ Ce-m/ R 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-m/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
B/ Ca-m/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ce-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 1 0 2 1 6 0 10 
B/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 
B/ Ce-m 0 0 1 5 0 6 1 26 4 43 
B/ Ce-m/ R 0 0 0 1 0 5 0 9 1 16 
B/ Ce-m/ E 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
B/ Ce-m/ E/ Ind. 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 
B/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 6 1 11 1 13 5 37 
TOTAL(Ce-m) 2 0 1 15 1 34 3 80 12 148 
Ce-f 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Ce-f/ E/ Ind. 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 3 0 2 1 6 
B/ Ce-f 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 
B/ Ce-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
B/ Ce-f/ Ind. 1 0 0 2 0 2 0 11 0 15 
B/ Ce-f/ Ce-m/ E/ Ind 0 0 0 1 0 2 1 6 0 10 
B/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 
TOTAL(Ce-f) 3 0 0 3 0 9 1 29 2 44 
M 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
M/ Al. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
B/ M 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
TOTAL(M) 1 0 0 0 0 3 0 2 0 5 
Al. 1 0 0 0 0 1 0 6 0 7 
B/ Ant/ Ca-m/ E/ Al. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
B/ Ant/ Ca-m/ Al. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 
B/ Ant/ E/ Al. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
B/ Ca-m/ E/ Al. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ E/ Al. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
B/ Al. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Ca-m/ Al. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL(Al.) 3 1 0 2 0 4 1 9 1 17 
F 0 0 0 0 0 1 1 8 0 10 
ISOLADAS 7 2 0 14 2 89 7 291 24 376 

Tab.5.24: Distribuição das unidades não figurativas pelos veados, cervas, mustelídeos, “outros” e felinos 
da rocha 24 de Piscos(ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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TEMA I II III VII VIII IX X XI XII XIII Total 
Ant 0 0 0 0 0 1 0 26 0 0 27 
B 3 3 0 9 1 33 6 109 1 1 166 
B/ Ce-f 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL(B) 3 3 0 10 1 33 6 109 1 1 167 
Ca-f 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 8 
Ca-m 0 1 0 4 0 18 2 69 0 1 95 
Ce-f 0 0 1 5 0 37 6 107 0 1 157 
Ce-f/ E 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 
B/ Ce-f 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL(Ce-f) 0 0 1 6 0 38 6 110 0 1 162 
Ce-m 0 0 0 1 0 9 1 38 0 0 49 
E 1 2 0 6 1 25 5 144 1 9 194 
Ce-f/ E 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 
TOTAL(E) 1 2 0 6 1 26 5 147 1 9 198 
R 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
F 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 8 
Al. 0 0 0 2 0 4 0 8 0 0 14 
Al./ Ind 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 8 
TOTAL(Al.) 0 0 0 2 0 9 0 11 0 0 22 
Ind. 0 0 0 2 0 5 4 41 0 0 52 
Is. 2 6 5 21 1 112 21 551 1 17 737 

Tab.5.25: Distribuição das unidades não figurativas pelas figurativas do locus 1 de Piscos (ver códigos 
dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 
rocha B-m B-f Ca-m Ca-f Ce-m Ce-f E R Ind. TOTAL 
Fr01a 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 
Fr01b 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4 
Fr01c 0 6 4 1 2 2 3 0 3 21 
Fr01d 0 1 0 3 1 0 0 4 1 10 
Fr01e 2 1 2 0 2 1 4 1 3 14 
Fr01f 2 2 2 0 2 2 5 0 2 15 
Fr01g 2 1 3 1 0 0 6 0 1 12 
Fr01h 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Fr01(c, e, g) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Fr06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TOTAL(CP1) 6 13 15 5 8 5 20 6 11 83 
Fr02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Tab. 5.26: Distribuição das unidades figurativas por temas e composições da fase 1 do Fariseu (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

Rocha I II III VI VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
Fr01b 0 0 0 0 2 0 1 0 9 0 1 13 
Fr01c 0 1 0 0 3 0 12 1 99 0 3 119 
Fr01d 0 0 0 0 1 0 1 0 10 1 0 13 
Fr01e 0 0 0 0 5 0 17 7 133 2 3 167 
Fr01f 1 0 4 1 4 1 47 9 191 3 3 264 
Fr01g 0 3 3 0 0 1 18 3 86 0 0 114 
Fr01h 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
TOTAL 1 4 7 1 15 2 96 20 530 6 10 692 

Tab. 5.27: Distribuição das unidades não figurativas por chaves e composições da fase 1 do Fariseu. 
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TEMA I II III VI VII VIII IX X XI XII XIII Total 
B 0 0 0 0 1 0 9 4 43 0 1 58 
B/ Ca-f 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
B/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
B/ Ca-f/ Ce-f 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ Ca-f/ Ce-f/ R 0 0 0 0 1 0 2 1 10 0 0 14 
B/ Ca-f/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 2 1 10 0 2 15 
B/ Ca-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
B/ Ca-f/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ce-m/ R 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 11 
B/ Ca-m 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 
B/ Ca-m/ E 0 2 3 0 0 0 4 2 32 0 0 43 
B/ Ca-m/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-m/ E/ Ind. 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 8 
B/ Ca-m/ E/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ Ca-m/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 
B/ Ca-m/ Ce-m/ Ind. 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 
B/ E 0 2 0 0 2 0 13 0 41 1 0 59 
B/ E/ Ce-f 0 0 0 0 0 0 6 0 35 0 0 41 
B/ E/ Ce-f/ Ind. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
B/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0 9 
B/ E/ Ind. 0 0 1 1 3 1 18 4 67 0 1 96 
B/ E/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
B/ Ce-f 0 0 0 0 0 0 2 1 22 0 1 26 
B/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 
B/ Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 0 9 
B/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 10 
B/ Ind. 0 0 0 0 1 0 3 0 17 0 1 22 
B/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ce-m/ R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL(B) 1 4 6 1 10 1 72 18 353 2 6 474 

 
TEMA I II III VI VII VIII IX X XI XII XIII Total 
E 0 0 0 0 0 0 4 0 20 0 0 24 
E/ Ce-f 0 0 0 0 1 0 0 0 8 1 0 10 
E/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
E/ Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 
E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 
E/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
B/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
B/ Ca-m/ E 0 2 3 0 0 0 4 2 32 0 0 43 
B/ Ca-m/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-m/ E/ Ind. 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 8 
B/ Ca-m/ E/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ E 0 2 0 0 2 0 13 0 41 1 0 59 
B/ E/ Ce-f 0 0 0 0 0 0 6 0 35 0 0 41 
B/ E/ Ce-f/ Ind. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
B/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0 9 
B/ E/ Ind. 0 0 1 1 3 1 18 4 67 0 1 96 
B/ E/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ca-f/ Ca-m/ E 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
Ca-f/ E 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 8 
Ca-m/ E 0 0 0 0 0 1 10 1 57 0 0 69 
TOTAL(E) 1 4 5 1 8 2 62 8 311 2 2 406 

Tabs. 5.28 e 5.29: Distribuição das unidades não figurativas pelos auroques (tab. 5.28) e cavalos (tab. 
5.29) da fase 1 do Fariseu (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 



	   458 

TEMA II III VII VIII IX X XI XII XIII Total 
Ca-f/ Ca-m/ E 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
Ca-f/ R/ Ind. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ca-f/ E 0 0 1 0 0 0 6 0 1 8 
Ca-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
B/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
B/ Ca-f/ Ce-f 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ Ca-f/ Ce-f/ R 0 0 1 0 2 1 10 0 0 14 
B/ Ca-f/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 2 1 10 0 2 15 
B/ Ca-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
B/ Ca-f/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ce-m/ R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 2 0 9 0 0 11 
TOTAL(Ca-f) 0 0 2 0 11 2 59 0 3 77 
Ca-m 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 
Ca-m/ R 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Ca-m/ E 0 0 0 1 10 1 57 0 0 69 
Ca-m/ Ce-f/ Ce-m 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Ca-m/ Ce-m 0 0 1 0 1 0 5 0 1 8 
B/ Ca-m/ E 2 3 0 0 4 2 32 0 0 43 
B/ Ca-m/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-m/ E/ Ind. 0 1 0 0 0 0 7 0 0 8 
B/ Ca-m/ E/ Ce-m 0 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ Ca-m/ Ce-m 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 
B/ Ca-m/ Ce-m/ Ind. 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5 
Ca-f/ Ca-m/ E 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
TOTAL(Ca-m) 2 6 1 1 20 3 118 1 2 154 

Tab. 5.30: Distribuição das unidades não figurativas pelas cabras-monteses (fêmeas e machos) da fase 1 
do Fariseu (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 

TEMA III VII IX X XI XII XIII TOTAL 
Ce-m 0 0 1 0 3 1 0 5 
B/ Ca-f/ Ce-m 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ce-m/ R 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ce-m/ Ind 0 0 2 0 9 0 0 11 
B/ Ca-m/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-m/ E/ Ce-m 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ Ca-m/ Ce-m 0 0 2 0 1 0 0 3 
B/ Ca-m/ Ce-m/ Ind 1 0 0 0 4 0 0 5 
B/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind 0 1 0 1 7 0 0 9 
B/ E/ Ce-m 0 0 0 0 2 0 0 2 
B/ Ce-f/ Ce-m 0 0 1 2 5 1 0 9 
B/ Ce-f/ Ce-m/ Ind 0 0 1 0 9 0 0 10 
B/ Ce-m 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ce-m/ R 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ca-m/ Ce-f/ Ce-m 1 0 0 0 1 0 0 2 
Ca-m/ Ce-m 0 1 1 0 5 0 1 8 
E/ Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 9 0 0 9 
E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind 0 0 1 0 4 0 0 5 
E/ Ce-m 0 0 1 0 2 0 0 3 
TOTAL(Ce-m) 2 3 12 3 69 2 1 92 

Tab. 5.31: Distribuição das unidades não figurativas pelos veados da fase 1 do Fariseu (ver códigos dos 
temas na nota 1 da p. 445). 
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TEMA I III VII IX X XI XII XIII TOTAL 
Ce-f 0 0 0 0 0 10 0 0 10 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
B/ Ca-f/ Ce-f 0 0 0 1 0 5 0 0 6 
B/ Ca-f/ Ce-f/ R 0 0 1 2 1 10 0 0 14 
B/ Ca-f/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 2 1 10 0 2 15 
B/ Ca-m/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ E/ Ce-f 0 0 0 6 0 35 0 0 41 
B/ E/ Ce-f/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
B/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 1 0 1 7 0 0 9 
B/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 1 4 0 0 5 
B/ Ce-f/ Ce-m 0 0 0 1 2 5 1 0 9 
B/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 1 0 9 0 0 10 
Ca-m/ Ce-f/ Ce-m 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
E/ Ce-f 0 0 1 0 0 8 1 0 10 
E/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
E/ Ce-f/ Ce-m 0 0 0 0 0 9 0 0 9 
E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 1 0 4 0 0 5 
TOTAL(Ce-f) 1 1 3 17 6 121 2 2 153 
R 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ce-f/ R 0 0 1 2 1 10 0 0 14 
B/ Ca-f/ Ce-m/ R 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ce-m/ R 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ca-f/ R/ Ind. 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ca-m/ R 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
TOTAL(R) 0 0 2 2 1 14 0 1 20 

Tab. 5.32: Distribuição das unidades não figurativas pelas cervas e camurças da fase 1 do Fariseu (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

TEMA I III VI VII VIII IX X XI XII XIII Total 
Ind. 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7 
B/ Ca-f/ E/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
B/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
B/ Ca-f/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 2 1 10 0 2 15 
B/ Ca-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
B/ Ca-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 11 
B/ Ca-m/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
B/ Ca-m/ E/ Ind. 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 8 
B/ Ca-m/ Ce-m/ Ind. 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 
B/ E/ Ce-f/ Ind. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
B/ E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0 9 
B/ E/ Ind. 0 1 1 3 1 18 4 67 0 1 96 
B/ Ce-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 
B/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 10 
B/ Ind. 0 0 0 1 0 3 0 17 0 1 22 
Ca-f/ R/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ca-f/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
E/ Ce-f/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 
TOTAL(Ind.) 1 3 1 5 1 29 7 155 1 4 207 
Is. 0 0 0 2 0 5 1 34 0 1 43 

Tab. 5.33: Unidades não da fase 1 do Fariseu associadas a cervas e isoladas (ver códigos dos temas na 
nota 1 da p. 445). 
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rocha B-m B-f Ca-m Ca-f E Ce-m Ind. Ant. Total 
Fr08A 0 0 1 0 2 0 0 1 4 
Fr08B 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
Fr08c 0 0 1 0 2 0 1 0 4 
Fr05a 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
Fr10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Fr03A 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Fr03B 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Fr03C 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Fr04 1 1 1 1 8 3 4 2 21 
TOTAL 1 1 6 1 18 4 6 3 40 

Tab. 5.34: Distribuição das unidades gráficas figurativas das fases 2 e/ou 3 pelo sítio do Fariseu (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

Rocha I II III VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
Fr08A 2 5 8 22 6 138 33 336 1 6 557 
Fr08B 0 2 3 12 2 68 16 168 0 4 275 
Fr08C 0 1 3 5 0 27 4 121 0 1 162 
TOTAL(CP1) 2 8 14 39 8 233 53 625 1 11 994 
Fr10 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 9 
Fr03A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Fr04 2 8 4 73 7 171 36 662 0 22 985 
TOTAL(Abs) 2 8 4 74 7 177 36 664 0 23 995 

Tab. 5.35: Distribuição das unidades não figurativas da fase 2 e/ou 3 do Fariseu. 
 
 

TEMA I II III VII VIII IX X XI XIII TOTAL 
A/ B/ Ca-f/ E 0 0 0 1 0 3 0 6 0 10 
A/ B/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
A/ B/ Ca-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
A/ B/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
A/ E 0 2 0 0 0 6 3 20 1 32 
A/ Ca-f/ E 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
A/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 1 0 1 0 3 0 5 
A/ E/ Ind. 0 0 0 1 0 2 1 3 1 8 
A/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOTAL(A) 0 2 0 3 0 12 4 40 2 63 
B 0 1 0 0 1 9 2 32 2 47 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ce-m/ E 0 0 0 1 0 2 0 8 1 12 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ce-m/ E/ Ind 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-f/ E 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
B/ Ca-m/ Ce-m/ E 0 0 0 2 0 2 2 13 0 19 
B/ Ce-m 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6 
B/ Ce-m/ E 0 0 0 3 1 9 0 25 1 39 
B/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 2 0 7 1 10 
B/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 2 1 6 0 9 
B/ E 2 1 2 11 0 22 2 120 4 164 
B/ E/ Ind. 0 1 1 0 0 1 1 4 0 8 
B/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 7 0 8 
B/Ca-m/ E/ Ind. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
A/ B/ Ca-f/ E 0 0 0 1 0 3 0 6 0 10 
A/ B/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
A/ B/ Ca-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
A/ B/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTAL(B) 2 4 3 19 2 53 9 239 9 340 

Tab. 5.36: Associações de unidades gráficas não figurativas a antropomorfos e auroques da fase 2 e/ou 3 
do Fariseu (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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TEMA I II VII VIII IX X XI XIII total 
Ca-f/ Ce-m/ E 0 0 0 0 2 0 2 0 4 
Ca-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 1 0 0 2 0 3 0 6 
Ca-f/ E 0 0 3 0 1 2 8 0 14 
Ca-f/ E/ Ind. 0 1 4 1 5 0 3 0 14 
Ca-f/ Ind. 0 0 0 1 1 0 5 0 7 
A/ B/ Ca-f/ E 0 0 1 0 3 0 6 0 10 
A/ B/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
A/ B/ Ca-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-f/ E 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ce-m/ E 0 0 1 0 2 0 8 1 12 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ce-m/ E/ Ind 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
TOTAL(Ca-f) 0 3 9 2 16 2 39 1 72 
Ca-m 0 1 6 0 24 3 63 2 99 
B/Ca-m/ E/ Ind. 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
B/ Ca-m/ Ce-m/ E 0 0 2 0 2 2 13 0 19 
TOTAL(Ca-m) 0 1 9 0 26 5 77 2 120 
Ce-m 0 0 3 0 3 0 16 0 22 
Ce-m/ E 0 0 8 1 17 3 64 1 94 
Ce-m/ E/ Ind. 0 0 5 0 14 0 21 1 41 
Ce-m/ Ind. 0 0 1 0 1 0 7 1 10 
A/ B/ Ca-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ce-m/ E 0 0 1 0 2 0 8 1 12 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ce-m/ E/ Ind 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
B/ Ca-m/ Ce-m/ E 0 0 2 0 2 2 13 0 19 
B/ Ce-m 0 0 0 0 1 0 5 0 6 
B/ Ce-m/ E 0 0 3 1 9 0 25 1 39 
B/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 2 0 7 1 10 
B/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 2 1 6 0 9 
Ca-f/ Ce-m/ E 0 0 0 0 2 0 2 0 4 
Ca-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 1 0 0 2 0 3 0 6 
TOTAL(Ce-m) 0 1 23 2 57 6 179 6 274 

Tab. 5.37: Associações de unidades gráficas não figurativas cabras-monteses (machos e fêmeas) e veados 
da fase 2 do Fariseu (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 
TEMA I II III VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
E 0 2 2 23 1 48 24 171 0 3 274 
E/ Ind. 0 0 0 1 0 5 2 23 0 0 31 
A/ B/ Ca-f/ E 0 0 0 1 0 3 0 6 0 0 10 
A/ B/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
A/ B/ Ca-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
A/ B/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
A/ E 0 2 0 0 0 6 3 20 0 1 32 
A/ Ca-f/ E 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
A/ Ca-f/ E/ Ind. 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 5 
A/ E/ Ind. 0 0 0 1 0 2 1 3 0 1 8 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ce-m/ E 0 0 0 1 0 2 0 8 0 1 12 
B/ Ca-f/ Ca-m/ Ce-m/ E/ Ind 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ E 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
B/ Ca-m/ Ce-m/ E 0 0 0 2 0 2 2 13 0 0 19 
B/ Ce-m/ E 0 0 0 3 1 9 0 25 0 1 39 
B/ Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 0 0 2 0 7 0 1 10 
B/ E 2 1 2 11 0 22 2 120 0 4 164 
B/ E/ Ind. 0 1 1 0 0 1 1 4 0 0 8 
B/Ca-m/ E/ Ind. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
Ca-f/ Ce-m/ E 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 
Ca-f/ Ce-m/ E/ Ind. 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 6 
Ca-f/ E 0 0 0 3 0 1 2 8 0 0 14 
Ca-f/ E/ Ind. 0 1 0 4 1 5 0 3 0 0 14 
Ce-m/ E 0 0 0 8 1 17 3 64 0 1 94 
Ce-m/ E/ Ind. 0 0 0 5 0 14 0 21 0 1 41 
TOTAL(E) 2 9 5 65 4 144 40 513 0 14 796 
Ind. 0 0 0 3 0 6 1 19 0 1 30 
Is. 2 5 9 35 9 219 41 615 1 12 948 
Tab. 5.38: Unidades não figurativas da fase 2 e/ou 3 do Fariseu associadas a cavalos, a indeterminados e 
isoladas (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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Rocha Esquerda Direita Face TOTAL 

VFig01 2 8 1 11 
VFig02 0 1 0 1 
VFig06 0 1 0 1 
VFig05 0 1 0 1 

TOTAL 2 11 1 14 
Tab. 5.39: Lateralização das unidades gráficas da fase 1 de Vale de Figueira. 

 
 

rocha B-f Ce-f Ind. TOTAL 
VF01A 2 0 4 6 
VF01B 2 0 0 2 
VF01D 1 0 2 3 
VF02 0 0 1 1 
VF06 1 0 0 1 
VF05 0 1 0 1 
TOTAL 6 1 7 14 

Tab. 5.40: Distribuição das unidades gráficas figurativas da fase 1 pelos espaços parietais de Vale de 
Figueira  (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

Rocha IV VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
VF01A 1 1 1 8 1 51 1 1 65 
VF01B 0 0 0 0 0 8 0 0 8 
VF01C 0 0 0 1 0 3 0 0 4 
VF01D 0 0 0 3 0 6 0 0 9 
VF06 0 0 0 0 0 18 0 1 19 
TOTAL 1 1 1 12 1 86 1 2 105 

Tab. 5.41: Distribuição das unidades gráficas não figurativas da fase 1 pelos espaços parietais de Vale de 
Figueira. 
 
 

TEMA IV VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
B 0 1 0 0 0 27 0 1 29 
Is. 1 0 1 10 1 51 1 1 66 
Ind. 0 0 0 2 0 8 0 0 10 

Tab. 5.42: Associação das unidades não figurativas às figurativas da fase 1 de Vale de Figueira (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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Rocha esquerda direita Indefinido TOTAL 
CI17 1 12 0 13 
CI18 1 0 0 1 
CS1 2 12 0 14 
CI16A 2 3 0 5 
CI16B 1 4 0 5 
CI16c 0 1 0 1 
CS2 3 8 0 11 
CI11A 8 8 1 17 
CI11B 3 2 0 5 
CI11C 1 3 0 4 
CS3 12 13 1 26 
CI10 1 0 0 1 
TOTAL (zona m.) 18 33 1 52 
CI26A 1 3 0 4 
CI26B 2 9 0 11 
CI27A 0 2 0 2 
CI27B 0 1 0 1 
CI35 1 1 0 2 
CI30 0 4 0 4 
CI31 0 2 0 2 
CI28 1 1 0 2 
CS5 5 23 0 28 
CI01A 5 8 0 13 
CI01B 0 1 0 1 
CI02A 0 3 0 3 
CI02B 0 1 0 1 
CI02C 0 1 0 1 
CI02D 0 0 1 1 
CS6 5 14 1 20 
CI03 2 2 0 4 
CI15 0 4 0 4 
TOTAL (zona j.) 12 43 1 56 
CI40 0 1 0 1 
TOTAL (Absoluto) 30 77 2 109 

Tab. 5.43: Lateralização dos animais da fase 1 da Canada do Inferno. 
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Rocha B-m B-f Ca-m Ca-f Ce-m Ce-f E R Ind. TOTAL 
CInf17 0 7 1 0 0 0 3 0 2 13 
CInf18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
CS1 0 7 2 0 0 0 3 0 2 14 
CInf16A 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5 
CInf16B 0 1 1 0 0 1 2 0 0 5 
CInf16c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
CS2 0 3 4 1 0 1 2 0 0 11 
CInf11A 0 11 0 0 0 0 1 0 5 17 
CInf11B 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5 
CInf11C 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 
CS3 0 15 0 0 1 0 1 0 9 26 
CInf10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL (zona m.) 0 25 7 1 1 1 6 0 11 52 
CInf26A 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4 
CInf26B 0 5 1 0 2 0 2 0 1 11 
CInf27A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
CInf27B 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 
CInf35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
CInf30 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 
CInf31 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
CInf28 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
CS5 0 7 7 2 3 1 4 1 3 28 
CInf01A 1 5 2 0 0 1 2 0 2 12 
CInf01B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
CInf02A 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
CInf02B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
CInf02C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
CInf02D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
CS6 1 5 3 0 1 1 3 0 6 19 
CInf03 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 
CInf15 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 
TOTAL (zona j.) 1 17 11 3 5 2 7 1 9 55 
CInf40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL (Absoluto) 1 43 18 4 6 3 13 1 20 109 

Tab. 5.44: Distribuição das unidades gráficas figurativas da fase 1 pela Canada do Inferno (ver códigos 
dos temas na nota 1 da p. 445). 
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Rocha II III V VII VIII IX X XI XII XIII Total 
CInf17 0 1 0 2 0 7 7 52 0 0 69 
CInf16A 0 0 0 2 0 11 4 60 0 0 77 
CInf16B 0 0 1 0 0 3 0 7 0 0 11 
CInf16c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
CS2 0 0 1 2 0 14 4 68 0 0 89 
CInf11A 0 1 0 0 2 7 0 32 0 1 43 
CInf11B 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 10 
CInf11C 0 0 0 2 0 19 2 78 0 0 101 
CS3 0 1 0 2 2 27 2 119 0 1 154 
CInf10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 
TOTAL (z m.) 0 2 1 6 2 48 13 242 1 1 316 
CInf26A 0 0 0 1 0 0 1 15 0 3 20 
CInf26B 1 0 0 0 1 1 0 19 0 0 22 
CInf35 0 0 0 0 0 3 0 51 1 0 55 
CInf27A 0 0 0 3 0 13 0 63 0 0 79 
CInf27B 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 
CInf30 2 0 0 1 0 10 3 74 1 0 91 
CInf31 0 0 0 1 0 18 1 47 0 1 68 
CInf28A 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 
CInf28B 0 0 0 2 0 2 0 39 0 0 43 
CS5 3 0 0 10 1 47 5 312 4 4 386 
CInf01A 3 0 0 2 0 19 3 86 0 2 115 
CInf01B 1 0 0 1 0 6 0 35 0 0 43 
CInf02A 1 0 1 5 0 13 0 41 0 1 62 
CInf02B 0 0 0 1 0 3 0 16 1 0 21 
CInf02C 0 0 0 1 0 0 0 20 0 0 21 
CInf02D 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 18 
CS6 5 0 1 10 0 41 3 214 3 3 280 
CInf03 0 0 0 1 0 13 0 63 0 1 78 
CInf15A 0 0 0 4 0 28 3 147 0 3 185 
CInf15B 0 1 0 0 0 3 0 39 0 1 44 
CS8 0 1 0 4 0 31 3 186 0 4 229 
TOTAL (zona j.) 8 1 1 25 1 132 11 775 7 12 973 
TOTAL (Abs) 8 3 2 31 3 180 24 1017 8 13 1289 
Tab. 5.45: Distribuição das unidades gráficas não figurativas da fase 1 pela Canada do Inferno. 
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TEMA III V VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
B 0 0 0 1 17 0 58 0 1 77 
B/ Ca-f 0 0 1 0 1 1 14 0 0 17 
B/ Ca-f/ Ca-m 0 0 0 0 3 2 6 0 0 11 
B/ Ca-m 0 1 1 0 1 0 14 0 0 17 
B/ E 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
B/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ce-m 0 0 1 0 10 2 38 0 0 51 
B/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (B) 0 1 3 1 32 5 135 0 1 178 
Ca-f 0 0 0 0 3 1 12 0 0 16 
B/ Ca-f 0 0 1 0 1 1 14 0 0 17 
B/ Ca-f/ Ca-m 0 0 0 0 3 2 6 0 0 11 
TOTAL (Ca-f) 0 0 1 0 7 4 32 0 0 44 
Ca-m 0 0 0 0 0 0 9 1 0 10 
Ca-m/ E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ca-f/ Ca-m 0 0 0 0 3 2 6 0 0 11 
B/ Ca-m 0 1 1 0 1 0 14 0 0 17 
TOTAL (Ca-m) 0 1 1 0 4 2 30 1 0 39 
E 0 0 0 0 2 3 20 0 0 25 
B/ E 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
TOTAL (E) 0 0 0 0 2 3 23 0 0 28 
Ce-m 0 0 1 0 1 0 15 0 0 17 
B/ Ce-m 0 0 1 0 10 2 38 0 0 51 
B/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (Ce-m) 0 0 2 0 11 2 54 0 0 69 
Ce-f 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ind. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 
B/ Ce-m/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (Ind.) 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 
Is. 1 0 2 1 10 4 44 0 0 62 

Tab. 5.46: Associações entre unidades gráficas figurativas e não figurativas da fase 1 da zona montante do 
locus 1 da Canada do Inferno  (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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TEMA II III V VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
B 1 0 0 5 0 25 2 121 0 3 157 
B/ Ca-f 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0 22 
B/ Ca-m 0 0 0 0 0 6 0 21 0 0 27 
B/ Ca-m/ E 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 6 
B/ Ca-m/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 8 0 0 10 
B/ Ca-m/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
B/ E 0 0 0 1 0 3 2 30 0 0 36 
B/ E/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
B/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
B/ Ce-m 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 9 
TOTAL (B) 4 0 0 6 1 39 5 216 0 4 275 
Ca-f 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Ca-f/ Ca-m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
B/ Ca-f 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0 22 
TOTAL (Ca-f) 0 0 0 0 0 4 0  0 1 5 
Ca-m 0 0 0 2 0 6 1 55 2 0 66 
Ca-m/ E 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ca-m/ Ce-f 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ca-m/ Ind. 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 
B/ Ca-m 0 0 0 0 0 6 0 21 0 0 27 
B/ Ca-m/ E 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 6 
B/ Ca-m/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 8 0 0 10 
B/ Ca-m/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
TOTAL (Ca-m) 3 0 0 2 0 14 1 97 2 0 119 
R 0 0 0 1 0 2 0 21 0 0 24 
E 0 0 0 3 0 0 0 43 0 0 46 
B/ Ca-m/ E 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 6 
B/ E 0 0 0 1 0 3 2 30 0 0 36 
B/ E/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
Ca-m/ E 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
TOTAL (E) 2 0 0 4 0 5 2 80 0 1 94 
Ce-m 0 0 0 1 0 5 0 24 0 0 30 
B/ Ca-m/ Ce-m 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
B/ Ce-m 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 9 
TOTAL (Ce-m) 0 0 0 1 1 5 0 34 0 0 41 
Ce-f 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ca-m/ Ce-f 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (Ce-f) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
Ind. 1 0 1 1 0 13 0 40 2 0 58 
B/ Ca-m/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 8 0 0 10 
B/ E/ Ind. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
B/ Ind. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
Ca-m/ Ind. 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 
TOTAL (Ind.) 4 0 1 1 0 15 1 54 2 1 79 
Is. 2 1 0 11 0 65 5 367 4 7 462 

Tab. 5.47: Associações entre unidades gráficas figurativas e não figurativas da fase 1 da zona jusante do 
locus 1 da Canada do Inferno (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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rocha B-m B-f Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m Ind. TOTAL 
FC147 0 0 0 0 2 0 2 0 4 
FC191 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
FC186 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
FC170 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
FC14A 2 3 0 0 0 0 0 0 5 
FC14B 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
FC14C 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
FC14D 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
FC69A 0 1 0 0 0 0 4 0 5 
FC69B 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
FC16A 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
FC16B 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
FC16C 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
FC16D 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
FC16E 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
TOTAL 4 5 1 1 10 1 12 3 37 

Tab. 5.48: Distribuição das unidades gráficas figurativas da fase 2 pelo sítio da Foz do Côa (ver códigos 
dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

TEMA II III V VII VIII IX X XI XIII TOTAL 
B 0 1 0	   1 1 9 0 22 2 36 
Ca-m 0 1 0	   0	   0	   0	   0	   2 0 3 
Is. 1 1 1 1 0 8 1 93 2 108 
Ind. 0 0 0	   0 0 6 0 8 0 14 
TOTAL (Locus 1) 1 3 1 2 1 23 1 125 4 161 
B 0 2 0 0 1 16 3 55 1 78 
B/ Ca-m 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
TOTAL (B) 0 2 0 0 1 16 3 59 1 82 
Ca-m 0 0 0 0 0 2 1 9 0 12 
B/ Ca-m 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
TOTAL (Ca-m) 0 0 0 0 0 2 1 13 0 16 
Ce-m 0 0 0 0 0 1 1 23 0 25 
E 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
Is. 0 0 0 0 0 4 0 67 0 71 
TOTAL (Locus 2) 0 2 0 0 1 23 5 165 1 197 

Tab. 5.49: Associação das unidades gráficas não figurativas às figurativas de Vale de Cabrões  (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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Rocha Esquerda Direita TOTAL 
SV03 0 1 1 
SV05 0 1 1 
SV06 0 1 1 
SV07A 0 1 1 
SV07B 0 2 2 
SV08 1 0 1 
SV11 0 1 1 
SV12 0 1 1 
SV13 5 8 13 
SV15A 3 4 7 
SV15B 0 1 1 
SV16 0 4 4 
SV17 2 0 2 
SV18 0 1 1 
SV19A 2 3 5 
SV20 1 3 4 
SV21A 1 9 10 
SV21B 1 4 5 
SV23 1 0 1 
SV24 1 0 1 
SV25 5 3 8 
SV26A 0 4 4 
SV26B 1 0 1 
SV27 1 7 8 
SV28 0 1 1 
SV29 0 2 2 
SV30 0 2 2 
SV31 0 1 1 
SV32 3 3 6 
SV33 0 1 1 
SV34 1 0 1 
SV35 0 2 2 
SV36 1 2 3 
SV39 3 0 3 
SV40 1 2 3 
SV42 0 1 1 
SV43 2 1 3 
SV44 0 2 2 
SV45 0 1 1 
SV46A 2 6 8 
SV46B 4 6 10 
SV46C 1 0 1 
SV46D 1 0 1 
SV47 0 1 1 
SV48 1 5 6 
SV51 4 3 7 
SV53 1 0 1 
TOTAL 50 101 151 

Tab. 5.50: Lateralização dos animais de Siega Verde. 
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rocha B-m B-f Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m U Ind. F al. Ra A TOTAL 
SV03 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL (zs) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV05 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV07A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV07B 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
SV08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
SV13 0 1 2 1 3 0 1 0 3 0 1 0 1 13 
SV15A 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 7 
SV15B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV16 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
SV17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV19A 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 5 
SV20 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
SV21A 2 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
SV21B 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
SV23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
SV24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV25 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 8 
SV26A 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
SV26B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV27 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 8 
SV28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
SV29 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
SV30 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
SV31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV32 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6 
SV33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV35 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV36 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SV39 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SV40 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
SV42 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV43 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
SV44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV45 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV46A 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 8 
SV46B 1 1 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 10 
SV46C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV46D 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV48 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
SV51 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 
SV53 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL (zc) 12 9 5 4 83 11 9 1 12 0 2 1 1 150 

Tab. 5.51: Distribuição das unidades gráficas figurativas pelas zonas sul e central de Siega Verde (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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rocha B-m B-f Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m U Ind. F al. Ra A TOTAL 
SV54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV55 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV58A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV58B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
SV58C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV59 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV62 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV63 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV64 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SV65 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV66A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
SV66B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV67A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV67B 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV67C 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
SV67D 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
SV68 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV69 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 
SV70 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV71 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
SV72 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV73 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV74A 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SV74B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV74C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV74D 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV74E 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV74F 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV74G 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
SV74H 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
SV75 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 
SV76 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV77 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
SV78 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
SV79 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV80 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SV81 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
SV82 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
SV83 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV84 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV85 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SV86 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV87 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
SV89 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
SV90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV91 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL (zn) 2 9 2 2 43 1 5 1 5 2 4 2 0 78 

Fig. 5.52: Distribuição das unidades gráficas figurativas pela zona norte de Siega Verde (ver códigos dos 
temas na nota 1 da p. 445). 
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Rocha II III V VIII IX XI XII XIII TOTAL 
SV01 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (zs) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV05 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
SV06 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV08 1 0 0 0 7 0 0 0 8 
SV09 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
SV12 0 0 0 0 0 2 0 2 4 
SV13 1 0 0 1 1 22 0 1 26 
SV14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
SV15A 0 2 0 0 1 3 0 0 6 
SV15B 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
SV16 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
SV17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV21 1 0 0 0 0 2 1 0 4 
SV22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV25 1 0 3 0 0 3 1 0 8 
SV27 0 0 1 0 0 1 1 0 3 
SV28 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV29 0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1 
SV31 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV32 1 0 0 0 1 5 0 0 7 
SV33 0 0 0 0 0 2 1 0 3 
SV37 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
SV38 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
SV40 0 0 0 0 0 2 1 0 3 
SV41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
SV43 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
SV45 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV46A 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV46B 1 0 1 0 0 2 0 0 4 
SV47 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
SV48 0 0 0 0 1 2 0 1 4 
SV49 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
SV50 1 1 0 0 1 2 1 0 6 
SV51 1 0 1 2 3 10 0 0 17 
SV53 0 0 0 1 0 4 0 0 5 
TOTAL (zc) 10 4 6 4 19 75 9 6 133 

Tab. 5.53: Distribuição das unidades gráficas não figurativas pelas zonas sul e central de Siega Verde. 
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Rocha II III V VIII IX XI XII XIII TOTAL 
SV62 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
SV63 0 0 1 0 0 2 0 0 3 
SV64 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
SV65 0 0 0 0 0 3 1 0 4 
SV67A 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV67B 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV67C 1 0 0 0 0 1 1 0 3 
SV67D 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
SV69 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
SV73 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV74B 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
SV74C 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
SV74D 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV74F 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV75 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV76 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV77 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
SV78 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV82 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
SV85 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
SV86 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SV89 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
SV91 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
TOTAL(zn) 2 0 4 0 1 31 5 0 43 

Tab. 5.54: Distribuição das unidades gráficas não figurativas pela zona norte de Siega Verde. 
 

TEMA	   II	   III	   V	   VIII	   IX	   XI	   XII	   XIII	   TOTAL	  
Is. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (zs) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
          
B 1 3 0 0 1 7 0 0 12 
B/ E 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ce-f 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
B/ Ce-m 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (B) 1 3 0 0 1 10 0 0 15 
Ca-f 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Ca-m 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Ca-m/ Ind. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL(Ca-m) 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
E 1 0 6 0 8 13 3 0 31 
B/ E 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (E) 1 0 6 0 8 14 3 0 32 
Is. 7 1 0 2 10 46 5 5 76 
Ind. 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Ca-m/ Ind. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (Ind.) 0 0 0 0 0 2 1 0 3 
Ce-m 0 0 0 2 0 1 0 1 4 
B/ Ce-m 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL (Ce-m) 0 0 0 2 0 2 0 1 5 
TOTAL (zc) 10 4 6 4 19 75 9 6 133 
          
B 1 0 0 0 0 2 1 0 4 
Bi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
E 0 0 3 0 0 9 2 0 14 
Is. 0 0 1 0 1 20 2 0 24 
TOTAL(zn) 2 0 4 0 1 31 5 0 43 

Tab.5.55: Associação das unidades gráficas não figurativas às figurativas no sítio de Siega Verde (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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rocha B-m B-f Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m Ind. Al. Total 
SI09-B 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 
SI09bis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TOTAL (CP1) 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 
SI12-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SI12-B 4 0 0 0 4 0 1 0 0 9 
SI12-B' 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 
TOTAL(CP2) 5 0 0 0 4 0 3 1 0 13 
SI15-A 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 
SI15-C 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 
SI15-C' 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 
SI15-D 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
SI56B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
SI56C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL(CP3) 0 1 0 1 2 2 2 4 1 13 
SI20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
SI26.I 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
SI28.I-A 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
SI28.I-B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
SI28.II-A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
SI28.III-A 0 0 ? ? 3 0 0 1 0 5 
TOTAL(CP5) 0 1 1? 1 ou 2 4 0 0 4 0 11 
SI37E-B 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
SI37E-C 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
TOTAL(CP6) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 
SI44-B 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 
SI44-C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TOTAL(CP7) 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 
SI52B-A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Extremo Oeste 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TOTAL(sítio) 5 2 1? 2 ou 3 25 2 5 11 1 54 

Tab.5.56: Distribuição das unidades gráficas figurativas pelas composições do Cierro de San Isidro (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 

Rocha B-f Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m Ind. R Al. TOTAL 
Ca01-A 0 0 ou 1 0 ou 1 0 0 0 1 0 0 2 
Ca01-B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ca01-C 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
TOTAL (CP1) 0 1—2 0—1 1 0 0 1 0 0 5 
Ca02 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ca03-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ca03-A' 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
TOTAL (CP3) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Ca04 0 2 ou 3 0 ou 1 2 1 3 4 1 0 14 
Ca05 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ca06-A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ca06-B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Ca06-D 0 2 1 1 0 2 4 0 0 10 
TOTAL (CP6) 0 2 1 2 0 2 4 0 1 12 
TOTAL 1 5—8 1—4 6 1 6 10 1 1 35 

Tab. 5.57: Distribuição das unidades gráficas figurativas pelo sítio de Las Canteras (ver códigos dos 
temas na nota 1 da p. 445). 
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rocha B-m B-f E Ind. Al. TOTAL 
DC01 1 0 2 1 0 4 
DC03 0 0 1 0 0 1 
DC04 0 0 0 0 1 1 
DC05 0 0 1 0 0 1 
DC06-A 0 1 0 0 0 1 
DC06-B 0 0 1 0 0 1 
DC06-C 0 0 2 1 0 3 
DC06-D 0 0 2 0 0 2 
TOTAL (CP1) 1 1 9 2 1 14 
DC07 0 0 1 0 0 1 
TOTAL 1 1 10 2 1 15 

Tab. 5.58: Distribuição das unidades gráficas figurativas pelo sítio de La Dehesa de Carbonero (ver 
códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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Região Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Côa 

  Quinta da Moreirola   
Faia   

 Foz da Ribeirinha  
Penascosa Penascosa  

Quinta da Barca Quinta da Barca  
 Ribeira das Cortes L1  
 Ribeira das Cortes L2  
 Ribeira das Cortes L3  

Ribeira de Piscos L1 Ribeira de Piscos L1 Ribeira de Piscos L1 
Ribeira de Piscos L2   

 Ribeira de Piscos L3 Ribeira de Piscos L3 
Fariseu Fariseu Fariseu 

Vale de Figueira Vale de Figueira ?  
Vale de Videiro   

Canada do Inferno L1 Canada do Inferno L1  
  Canada do Inferno  L2 

Rego da Vide Rego da Vide  
 Vale de Moinhos L1  
 Vale de Moinhos L2  
 Vale de Moinhos L3  
 Moinhos de Cima Moinhos de Cima 
 Broeira  
 Quinta das Tulhas  
 Foz do Côa Foz do Côa 
  Canada da Moreira 
 Vale de José Esteves  
 Vermelhosa  
 Vale de Cabrões L1? Vale de Cabrões L1 
 Vale de Cabrões L2  
 Vale de Cabrões L3  
 Tudão  

Vale Escuro   
 Canada das Corraliças  

Águeda 
Siega Verde Siega Verde Siega Verde 

Redor do Porco   
 Arroyo de las Almas  

Domingo 
García 

  Cierro de San Isidro Cierro de San Isidro 
 Las Canteras Las Canteras? 
 Miguelánez  
 Valdebernardo-Cañamares  
 Rio Eresma  
 Dehesa de Carbonero Dehesa de Carbonero 

Sabor 
Sampaio     

Pousadouro   
 Fraga Escrevida  

Ribeira da Sardinha   

Douro 
Mazouco     

 Fraga do Gato?  
Foz Tua   

     
Zêzere  Costalta   

 Poço do Caldeirão  
Ocreza Ocreza     

Tab. 6.1: Os loci estudados, distribuídos pelas diferentes regiões e fases. 
 

 B Bb Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m I Or U Ind R F al A M Ra TOTAL 
O 271 3 131 51 354 50 124 2 2 3 175 13 6 8 25 1 3 1222 
E 10 1 4 3 42 3 12 0 0 0 26 1 0 2 0 0 0 104 

Tab. 6.2: Distribuição dos temas pelos sectores oeste e este da área de estudo (ver códigos dos temas na 
nota 1 da p. 445). 



	   477 

Sítios zonas C. Par. Comp. UGF UGNF TOTAL( UG) UG/CP 
Faia 2 2 3 8 0 8 4,0 
Penascosa 2 6 14 79 794 873 145,5 
Quinta da Barca 6 16 26 145 755 900 56,3 
Piscos locus 1 1 1 1 2 1 3 3,0 
Piscos locus 2 1 2 3 7 17 24 12,0 
Fariseu 1 2 11 90 693 783 391,5 
Vale de Figueira 1 4 6 14 105 119 29,8 
Vale de Videiro 1 1 1 1 2 3 3,0 
Canada do Inferno locus 1 3 9 27 109 1289 1398 155,3 
Rego da Vide 1 1 1 1 1 2 2,0 
Vale Escuro 1 1 1 1 0 1 1,0 
Siega Verde 1 3 3 4 0 4 1,3 
Redor do Porco 1 1 1 1 0 1 1,0 
Pousadouro 1 1 2 8 106 114 114,0 
Sampaio 1 1 3 4 13 17 17,0 
Ribeira da Sardinha 1 1 1 1 0 1 1,0 
Mazouco 1 1 3 4 40 44 44,0 
Foz do Tua 1 1 1 4 12 16 16,0 
Ocreza 1 1 1 1 0 1 1,0 
La Salud 1 1 2 2 31 33 33,0 
TOTAIS 29 56 111 486 3859 4345 77,59 

Tab. 6.3: Caraterização formal dos sítios com base no número de: zonas, conjuntos parietais, 
composições, unidades gráficas figurativas, não figurativas e de ambas. Descrimina-se ainda a média de 
unidades gráficas por conjunto parietal. 
 

Zonas CP UGF UGNF TOTAL (UG) UG/CP 
Faia (M) )1 1 0 1 1,00 
Faia (J) 1 7 0 7 7,00 
Penascosa (J) 1 5 56 61 61,00 
Penascosa (M) 5 74 738 812 162,40 
Quinta da Barca (F) 1 88 145 233 233,00 
Quinta da Barca (R) 4 25 33 58 14,50 
Quinta da Barca (N1) 1 3 24 27 27,00 
Quinta da Barca (N2) 1 1 30 31 31,00 
Quinta da Barca (T) 3 9 66 75 25,00 
Quinta da Barca (E) 4 11 447 458 114,50 
Quinta da Barca (NO) 2 8 10 18 9,00 
Piscos Locus 1 1 2 0 2 2,00 
Piscos locus 2 2 7 18 25 12,50 
Fariseu 2 90 692 782 391,00 
Vale de Figueira 4 14 105 119 29,75 
Vale de Videiro 1 1 2 3 3,00 
Canada do Inferno (M) 4 52 316 368 92,00 
Canada do Inferno (J) 4 56 974 1030 257,50 
Canada do Inferno (R) 1 1 0 1 1,00 
Rego da Vide 1 1 1 2 2,00 
Vale Escuro 1 1 0 1 1,00 
Siega Verde 3 4 0 4 1,33 
Redor do Porco 1 1 0 1 1,00 
Pousadouro 1 8 106 114 114,00 
Sampaio 1 4 13 17 17,00 
Ribeira da Sardinha 1 1 0 1 1,00 
Mazouco 1 4 40 44 44,00 
Foz do Tua 1 4 12 16 16,00 
Ocreza 1 1 0 1 1,00 
La Salud 1 2 31 33 33,00 
TOTAL 56 486 3859 4345 77,59 

Tab. 6.4: Caraterização formal das zonas segundo os mesmos critérios da tabela anterior. 
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Comp. U.G. U.G.N.F  Comp. U.G. U.G.N.F  Comp. U.G. U.G.N.F 
Fa06a 4 0  QB16 1 1  CI26A 4 20 
Fa06b 3 0  QB17 3 0  CI26b 11 22 
Fa07 1 0  QB19 1 5  CI35 2 55 
Pn11 5 56  QB20 2 225  CI27A 2 79 
Pn01 4 7  QB21 4 37  CI27B 1 4 
Pn02 4 58  QB22 4 180  CI30 4 91 
Pn03 19 240  Pi01 2 1  CI31 2 68 
Pn04a 8 6  Pi13a 3 0  CI28A 0 4 
Pn04b 1 16  Pi13b 1 0  CI28B 2 43 
Pn05a 11 53  Pi15 3 17  CI01A 13 115 
Pn05b 0 32  Fr01a 4 0  CI01B 1 43 
Pn05c 2 17  Fr01b 4 13  CI02A 3 62 
Pn05d 11 157  Fr01c 21,33 119  CI02B 1 21 
Pn05e 3 13  Fr01d 10 13  CI02C 1 21 
Pn06 6 34  Fr01e 16,33 167  CI02D 1 18 
Pn07 1 17  Fr01f 17 264  CI03 4 78 
Pn09 1 56  Fr01g 14,33 114  CI15A 4 185 
Pn08 3 32  Fr01h 1 2  CI15B 0 44 
QB01 64 0  Fr06 1 0  CI40 1 0 
QB27 1 1  Fr02 1 1  RV06 1 1 
QB06 1 26  VF01A 6 65  VE04 1 0 
QB25 4 0  VF01B 2 8  SV04 2 0 
QB08 2 43  VF01C 0 4  SV19B 1 0 
QB02 10 72  VF01D 3 9  SV18 1 0 
QB09 6 3  VF02 1 0  RP 1 0 
QB04 9 17  VF06 1 19  Po01A 7 66 
QB05 7 14  VF05 1 0  Po01B 1 40 
QB10 3 0  VV01 1 2  Sa01A 1 1 
QB33 2 1  CI17 13 69  Sa01B 2 9 
QB11 3 0  CI18 1 0  Sa01C 1 3 
QB12 1 1  CI16A 5 77  RS 1 0 
QB56 3 24  CI16B 5 11  Ma01A 1 40 
QB60 1 30  CI16C 1 1  Ma01B 2 0 
QB28 2 28  CI11A 17 43  Ma01C 1 0 
QB29 2 8  CI11B 5 10  FT31 4 12 
QB14 5 30  CI11C 4 101  Oc21 1 0 
QB13 3 3  CI10 1 4  Sl02.1 1 0 
QB15 1 6      Sl02.2 1 0 

Tab. 6.5: Número de unidades gráficas figurativas e não figurativas por espaço parietal. As linhas 
tracejadas delimitam conjuntos parietais. 
 
classe 1 v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd p.value 
qi -3.453070 19.880952 58.502222 27.0096565 92.004383 5.542445e

-04 C -3.746173 2.190476 3.766667 2.3221305 3.461053 1.795528e
-04 cp -4.322364 1.190476 1.900000 0.4994328 1.350309 1.543663e
-05 T -4.378812 1.666667 2.933333 0.8357109 2.379542 1.193281e
-05        

classe 2 v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd p.value 
I 3.969435 312.25 58.502222 79.25 92.004383 7.204321e

-05 T 3.366951 8.50 2.933333 0.50 2.379542 7.600431e
-04        

classe 3 v.test Mean in category Overall mean sd in category Overall sd p.value 
cp 4.934608 4.142857 1.900000 0.6388766 1.350309 8.031181e

-07 C 3.020654 7.285714 3.766667 2.7627257 3.461053 2.522294e
-03 T 2.758604 5.142857 2.933333 1.8844151 2.379542 5.804886e
-03 Tab. 6.6: Peso das variáveis na definição das classes formais das zonas datadas da fase 1. 
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Rocha B-m B-f Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m R I O U F Al Ind. TOTAL 
Fa (M) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fa (J) 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 
Pn (M) 0 15 15 3 17 4 3 0 1 0 0 0 0 16 74 
Pn (J) 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 
QB (F) 3 20 19 8 17 1 7 0 0 1 1 0 0 11 88 
QB (R) 0 5 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 25 
QB (N1) 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 
QB (N2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
QB (T) 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 
QB (E) 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 
QB (NO) 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
Pi1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Pi2 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 
Fr 6 13 15 5 20 5 9 6 0 0 0 0 0 11 90 
VF 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14 
VV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
CI (M) 0 25 7 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 11 52 
CI (J) 1 17 10 3 7 2 5 1 0 0 0 0 0 10 56 
CI (R) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RV 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
VE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
RP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Po 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
Sa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
RS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ma 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 
FT 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 
Oc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sl 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
TOTAL 10 131 74 24 96 17 41 8 1 1 1 1 1 80 486 
% 2,1 27,0 15,2 4,9 19

,8 
3,5 8,4 1

,
6 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 16,
5 

100,0 
Tab. 6.7: Distribuição dos temas pelas zonas estudadas da fase 1  (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 
445). 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 
Pn (M) 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 39 0 3 56 
Pen (J) 3 8 8 0 0 0 16 0 91 14 580 9 9 738 
QB (F) 0 0 0 0 0 0 3 2 10 0 128 2 0 145 
QB (N1) 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 15 0 2 24 
QB (N2) 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 21 0 2 30 
QB (R) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0 2 33 
QB (T) 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 56 1 0 66 
QB (E) 3 1 5 0 0 0 24 4 101 20 283 0 6 447 
QB (NO) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 10 
Pi1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Pi2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 12 1 0 17 
Fr 1 4 7 0 0 1 15 2 96 20 531 6 10 693 
VF 0 0 0 1 0 0 1 1 12 1 86 1 2 105 
VV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
CI (M) 0 0 2 0 1 0 6 2 48 13 242 1 1 316 
CI (J) 0 8 1 0 1 0 25 1 132 11 775 7 12 973 
RV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Po 1 1 0 0 0 0 4 0 14 10 75 0 1 106 
Sa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 
Ma 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 30 1 0 40 
FT 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 12 
Sl 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 25 0 1 31 
TOTAL 8 23 24 1 2 1 109 12 545 95 2957 30 52 3859 
% 0,2

073
075
93 

0,5
960
093
29 

0,6
219
227
78 

0,025
9134

49 

0,051
8268

98 

0,02
591
344

9 

2,8
245
659

5 

0,3
109
613
89 

14,12
2829

75 

2,4
617
776
63 

76,62
6068

93 

0,7
774
034
72 

1,3
474
993
52 

100 
Tab. 6.8: Distribuição das chaves pelas zonas estudadas da Fase 1. 
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 1 (auroque) 2 (cavalo) 3 (veado) 4 (cerva) 5 (Mix) 
A Fa (J) Pi1 Pn (J) Fa (M) QB (T) 
 CI (R) RV QB (N2) Sl Pi2 
 SV Po VV   
 RP Ma VE   
 SA Oc FT   
 RS     
 CI-R     
B VF QB (E)   Pn (M) 
 CI (M)    QB (R) 
     QB (NO) 
     CI (J) 
C         QB (F) 
     Fr 

Tab. 6.9: Tipologia das zonas, com base na sua caraterização formal e temática. 
 
 

 1 2 3 4 5+ TOTAL Ind. A. I-E 
B-m 0 0 0 0 6 6 5,5 
B-f 22 6 14 7 6 55 1,509090909 
Ca-m 9 2 13 6 6 36 2,527777778 
Ca-f 1 5 3 4 3 16 2,5625 
E 15 4 15 6 6 46 1,847826087 
Ce-f 3 1 1 2 5 12 3,166666667 
Ce-m 6 8 6 5 4 29 2,068965517 
R 1 1 1 1 1 5 2,4 
I 0 1 0 0 0 1 1 
O 0 0 0 0 1 1 8 
U 0 0 0 0 1 1 8 
F 0 0 0 1 0 1 3 
Al 0 0 1 0 0 1 2 
 57 14 18 8 6 103  

Tab. 6.10: Repartição dos temas pelas composições identificadas, seriadas segundo o número de temas 
nelas presentes (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Total 
B-m 0,4 2,4

833
333
33 

2,1
333
333
33 

0 0 0,333
3333

33 

1,742
8571

43 

0,4 26,43
3333

33 

6,8
761
904
76 

107,0
8658

01 

0,25 2,1
333
333
33 

150,2
7229

44 
B-f 0 5,0

166
666
67 

3,5 0 0,5 0 16,06
9047

62 

1,6
666
666
67 

106,4
8333

33 

14,
135
714
29 

565,8
0238

1 

0,75 8,7 722,6
2380

95 
Ca-
m 

1,33
3333
333 

2,3
166
666
67 

3,1
166
666
67 

0 0,5 0 8,866
6666

67 

0,8
333
333
33 

42,18
3333

33 

8,4 269,2
9329 

5 1,8
333
333
33 

343,6
7662

34 
Ca-f 0 0 0 0 0 0 0,5 0 8,75 2,1

666
666
67 

38,25 0 0,5 50,16
6666

67 
E 2,53

3333
333 

5,6
833
333
33 

5,7
666
666
67 

0 0 0,5 28,70
9523

81 

4,5
666
666
67 

134,7
1666

67 

25,
926
190
48 

599,1
1320

35 

5 10,
1 

822,6
1558

44 
Ce-f 0,2 0 0,3

333
333
33 

0 0 0 1,676
1904

76 

0 4,3 1,5
428
571
43 

54,25
6060

61 

0,75 1,8
333
333
33 

64,89
1774

89 
Ce-
m 

0 2,5 1,5
333
333
33 

0 0 0 7,426
1904

76 

0,3
333
333
33 

32,91
6666

67 

3,3
095
238

1 

185,9
0757

58 

2,25 3,5 239,6
7662

34 
R 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,4 0,2 25,75 1 0 31,05 
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
F 0,33

3333
333 

0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 2,333
3333

33 

0 0 4,166
6666

67 
Ind 0,2 2 1,6

166
666
67 

0 1 0,166
6666

67 

5,809
5238

1 

0,2 36,81
6666

67 

8,4
428
571
43 

210,2
0757

58 

4 4,4 274,8
5995

67 
Is 3 3 6 1 0 0 36 4 146 23 904 11 17 1154 
Total 8 23 24 1 2 1 109 12 542 94 2963 30 50 3859 

Tab. 6.11: Associação entre temas e chaves nas composições estudadas da fase 1. 
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Sítio UGF UGNF 
Pn 31 1350 
QB 33 442 
Pi l1 40 1526 
Pi l3 152 1844 
Fr 40 1990 
CI l1 46 469 
CI l2 8 160 
RV 8 5 
VM 1 41 
CM 5 34 
JE 13 175 
VC l1 4 161 
VC l2 12 193 
SV 228 177 
FE 2 3 
Co 1 1 
PC 5 0 
 629 8571 

Tab. 6.12: Número de unidades gráficas figurativas e não figurativas em cada um dos sítios com decalques 
efetuados de dispositivos parietais das fases 2 e 3. 
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Zonas CP UGF UG/CP Temas 
Quinta da Moreirola 1 1 1,00 1 
Foz da Ribeirinha 1 1 1,00 1 
Penascosa (J) 4 29 7,25 7 
Penascosa (M) 6 78 13,00 7 
Quinta da Barca (F) 1 89 89,00 9 
Quinta da Barca (R) 4 28 7,00 5 
Quinta da Barca (N1) 1 5 5,00 3 
Quinta da Barca (T) 3 10 3,33 3 
Quinta da Barca (E) 7 36 5,14 6 
Ribeira das Cortes locus 1 1 1 1,00 1 
Ribeira das Cortes locus 2 1 1 1,00 1 
Ribeira das Cortes locus 3 1 1 1,00 1 
Piscos locus 1 8 42 5,25 11 
Piscos locus 3 3 152 50,67 13 
Fariseu 6 130 21,67 9 
Canada do Inferno (M) 8 69 8,63 7 
Canada do Inferno (J) 5 78 15,60 8 
Canada do Inferno (R) 1 8 8,00 2 
Rego da Vide 2 8 4,00 3 
Vale de Moinhos locus 1 1 1 1,00 1 
Vale de Moinhos locus 2 1 1 1,00 1 
Vale de Moinhos locus 3 1 4 4,00 2 
Moinhos de Cima 1 3 3,00 3 
Broeira 3 6 2,00 3 
Quinta das Tulhas 1 6 6,00 2 
Foz do Côa 7 37 5,29 7 
Canada da Moreira 1 5 5,00 2 
Vale de José Esteves 3 16 5,33 6 
Vermelhosa 1 4 4,00 1 
Vale de Cabrões locus 1 1 4 4,00 2 
Vale de Cabrões locus 2 3 13 4,33 4 
Vale de Cabrões locus 3 1 14 14,00 5 
Tudão 1 10 10,00 1 
Canada das Corraliças 1 1 1,00 1 
Siega Verde (S) 1 1 1,00 1 
Siega Verde (C) 17 153 9,00 12 
Siega Verde (N) 11 78 7,09 12 
Arroyo de las Almas 1 1 1,00 1 
Cierro de San Isidro 9 54 6,00 8 
Canteras 6 35 5,83 8 
Valdebernardo-Cañamares 1 2 2,00 2 
Miguelánez 1 2 2,00 1 
Rio Eresma 1 1 1,00 1 
La Dehesa de Carbonero 2 15 7,50 4 
Fraga Escrevida 1 2 2,00 1 
Costalta 1 1 1,00 1 
Poço do Caldeirão 1 5 5,00 2 

Tab. 6.13: Caraterização formal das zonas estudadas das fases 2 e 3, descriminando-se o número de 
conjuntos parietais e de unidades gráficas figurativas nelas existentes, a média de unidades gráficas 
figurativas por conjunto parietal e a diversidade de temas em cada uma delas. 
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Zonas B-m B-f Ca-m Ca-f E Ce-f Ce-m Ant R I O U F RT Bis Rin Al Ind TOTAL 
QM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pn-J 1 2 4 2 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 
Pn-M 0 16 15 4 17 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 78 
QB-F 3 21 19 8 17 1 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 89 
QB-R 0 5 2 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 28 
QB-N1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
QB-T 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 
QB-VO 1 3 2 1 21 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 36 
RC1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
RC2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RC3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Pi1 0 6 4 4 12 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 42 
Pi3 10 45 5 4 14 6 5 20 3 0 1 0 1 0 0 0 2 36 152 
Fr 7 14 21 6 38 5 13 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 130 
CI-M 0 26 7 1 13 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 69 
CI-J 1 21 13 4 16 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 78 
CI-R 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
RV 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 
VM1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
VM2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
VM3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
MC 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Br 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 
QT 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
FC 4 5 1 1 10 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 37 
CM 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
JE 0 2 3 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 
Vr 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
VC1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
VC2 2 0 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
VC3 0 1 3 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 
Tu 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
CC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV-zs 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SV-zc 12 12 5 4 83 11 9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 12 153 
SV-zn 2 9 2 2 43 1 5 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 5 78 
AA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SI 5 2 1 2 25 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 54 
Ca 0 1 6 2 6 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 35 
AV 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Mi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
RE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
DC 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 15 
FE 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Co 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
PC 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
TOTAL 51 203 132 53 372 49 129 25 12 2 2 3 6 3 4 2 7 187 1242 

Tab. 6.14: Variabilidade temática das zonas estudadas das fases 2 e 3 (ver códigos dos temas na nota 1 da 
p. 445). 
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 1 (antropomorfo) 2 (cavalo) 3 (veado 4 (auroques fêmeas/ cabras-monteses) 
A   CI (R) Ri QM 
  RV QB (N1) QB (R) 
  VM3 VM2 QB (T) 
  Br MC RC2 
  PC QT JE 
  Co Tu Vr 
  DC VC02 VC1 
  SV (S) AA VC3 
    CM 
    CC 
    FE 
    AV 
B Pi3     QB (F) 
C   QB (E) FC Pn (M) 
  SV (C)  Pn (J) 
  SV (N)  Pi1 
  SI  Fr 
    CI (M) 
    CI (J) 
    Ca 
Tab. 6.15: Tipologia das zonas das fases 2 e 3, com base nas suas caraterísticas formais e de conteúdo. 
 
 

 1 2 3 4 5+ TOTAL Ind. A. I. E. 
B-m 4 6 2 1 4 17 2,058823529 
B-f 16 14 7 8 6 51 1,784313725 
Ca-m 15 12 10 7 7 51 1,901960784 
Ca-f 6 5 1 3 6 21 2,666666667 
E 85 28 16 9 8 146 0,924657534 
Ce-f 6 4 4 5 6 25 2,52 
Ce-m 26 11 8 4 7 56 1,5 
R 0 1 1 0 2 4 5 
I 0 0 1 0 0 1 2 
O 0 0 0 0 1 1 12 
U 0 1 0 0 1 2 2,5 
F 0 1 2 0 1 4 4,25 
Ant 0 0 1 0 4 5 6,6 
M 0 0 0 0 1 1 12 
Bis 3 0 0 1 0 4 0,75 
Ra 0 0 1 1 0 2 2,5 
Al. 1 1 0 1 3 6 4,833333333 
TOTAL 162 42 18 10 8 240  

Tab. 6.16: Repartição dos temas pelas composições identificadas, seriadas segundo o número de temas 
nelas presentes (ver códigos dos temas na nota 1 da p. 445). 
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 I II III V VII VIII IX X XI XII XIII TOTAL 

Ant 0,0 5,5 0,6 0,0 7,1 0,0 53,5 9,8 154,4 0,0 8,2 238,9 
B-m 1,0 11,7 5,6 0,6 12,0 5,5 99,5 12,8 307,1 0,0 17,1 472,9 
B-f 3,0 13,1 4,2 0,2 34,2 8,8 159,7 14,3 513,8 3,3 25,8 780,3 
Ca-m 1,0 1,8 0,8 0,0 6,3 7,0 45,8 8,0 124,8 0,1 11,8 207,6 
Ca-f 0,5 5,0 1,6 0,0 13,2 3,9 78,5 11,9 246,4 0,1 4,5 365,5 
E 3,0 17,6 7,3 9,0 75,7 4,9 260,2 50,9 943,3 7,0 30,9 1409,9 
Ce-f 1,0 2,7 2,0 0,0 8,9 1,0 63,6 9,1 179,5 0,0 3,7 271,5 
Ce-m 0,5 3,1 0,0 1,0 35,0 5,2 112,3 11,8 391,1 0,0 11,8 571,8 
R 0,0 0,6 0,0 0,0 0,9 0,0 5,5 0,0 18,0 0,0 0,3 25,4 
I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 
F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 3,5 0,0 0,0 4,3 
Orn 0,0 2,3 0,3 0,0 2,5 0,3 9,9 1,1 19,5 0,0 0,0 35,8 
M 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,5 0,0 0,0 4,0 
Bis 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 26,0 0,0 1,0 32,0 
Al. 0,0 32,0 25,0 0,0 107,0 16,0 690,0 126,0 2445,0 0,0 0,6 3441,6 
Ind 2,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,0 1,0 15,0 1,4 14,3 35,9 
Is 6,0 7,1 0,7 3,0 25,3 3,4 126,7 17,4 392,0 9,0 75,0 665,5 

TOTAL 18,0 104,0 48,0 14,0 328,0 56,0 1713,0 275,0 5789,0 21,0 205,0 8571,0 
Tab. 6.17: Associação das chaves aos temas das composições estudadas das fases 2 e 3 (ver códigos dos 
temas na nota 1 da p. 445). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo 4: 

Gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	



 489 

 
Graf. 3.1: Mapa fatorial com a distribuição dos cavalos pelas três classes sugeridas pela Classificação Hierárquica Ascendente. 
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Graf. 3.2: O peso das variáveis nas duas primeiras dimensões. 
 

 
Graf. 3.3: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões. 
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Graf. 3.4: Distribuição da metade das categorias mais relevante para a distribuição dos cavalos estudados. 
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Graf. 3.5: Dendograma com a distribuição dos cavalos pelas classes identificadas pela Classificação 
Hierárquica Ascendente. 
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Graf. 3.6: Peso das variáveis na Análise de Correspondências Múltiplas sem as correspondentes às técnicas. 
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Graf 3.7: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial (Análise de Correspondências Múltiplas de cavalos, sem técnicas). 
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Graf. 3.8: Distribuição da metade mais relevante das categorias, pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial (Análise de Correspondências Múltiplas de cavalos, sem técnicas).
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Graf. 3.9: Distribuição dos cavalos pelas classes identificadas pela Classificação Hierárquica Ascendente (Análise 
sem variáveis técnicas). 
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Graf. 3.10: Distribuição dos cavalos pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial. As elipses delimitam as áreas de cada classe com uma probabilidade de 95%
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Graf. 3.11: Peso das variáveis na Análise de Correspondências Múltiplas de auroques. 

 

 
Graf. 3.12: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial resultante da Análise de 
Correspondências Múltiplas de auroques. 
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Graf. 3.13: Distribuição da metade das categorias mais relevante para a distribuição dos auroques estudados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 500 

 
Graf. 3.14: Dendograma com a distribuição dos auroques pelas classes identificadas pela Classificação 
Hierárquica Ascendente.
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Graf. 3.15: Distribuição dos auroques pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial. As elipses delimitam as áreas de cada classe com uma probabilidade de 95%. 
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Graf. 3.16: Peso das variáveis (excluindo-se as técnicas) na Análise de Correspondências Múltiplas de auroques. 
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Graf. 3.17: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial resultante da Análise de Correspondências Múltiplas de auroques (sem variáveis técnicas). 
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Graf. 3.18: Distribuição da metade das categorias mais relevante para a distribuição dos auroques estudados (análise sem variáveis técnicas).
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Graf. 3.19: Dendograma com a distribuição dos auroques pelas classes identificadas pela Classificação Hierárquica 
Ascendente (análise sem variáveis técnicas). 
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Graf. 3.20: Distribuição 
dos auroques pelas duas 
primeiras dimensões do 
mapa fatorial (análise sem 
variáveis técnicas. As 
elipses delimitam as áreas 
de cada classe com uma 
probabilidade de 95%. 
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Graf. 3.21: Peso das variáveis na Análise de Correspondências Múltiplas de cabras-monteses.
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Graf. 3.22: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial resultante da Análise de Correspondências Múltiplas de cabras-monteses.
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Graf. 3.23: Distribuição da metade das categorias mais relevante para a distribuição das cabras-monteses estudadas. 
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Graf. 3.24: Dendrograma com a distribuição das cabras-monteses pelas classes identificadas pela Classificação Hierárquica 
Ascendente. 
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Graf. 3.25: Distribuição das cabras-monteses pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial. As elipses delimitam as áreas 
de cada classe com uma probabilidade de 95%. 
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Graf. 3.26: Peso das variáveis na Análise de Correspondências Múltiplas de cabras-monteses (análise sem variáveis 
técnicas). 
 

 
Graf. 3.27: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial resultante da Análise de 
Correspondências Múltiplas de cabras-monteses (análise sem variáveis técnicas). 
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Graf. 3.28: Distribuição da metade das categorias mais relevante para a distribuição das cabras-monteses estudadas (análise 
sem variáveis técnicas). 



 514 

 
Graf. 3.29: Dendrograma com a distribuição das cabras-monteses pelas classes identificadas pela Classificação Hierárquica 
Ascendente (análise sem variáveis técnicas). 
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Graf. 3.30: Distribuição das cabras-monteses pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial (análise sem as variáveis 
técnicas). As elipses delimitam as áreas de cada classe com uma probabilidade de 95%. 
 

 
 

Graf. 3.31: Peso das variáveis na 
Análise de Correspondências Múltiplas 
de veados. 
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Graf. 3.32: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial resultante da Análise de 
Correspondências Múltiplas de veados. 
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Graf. 3.33: Distribuição pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial da metade das categorias mais relevante para a 
distribuição dos veados estudados. 
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Graf. 3.34: Dendrograma com a distribuição dos veados pelas classes identificadas pela Classificação Hierárquica 
Ascendente. 
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Graf. 3.35: Distribuição dos veados pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial. As elipses delimitam as áreas de cada 
classe com uma probabilidade de 95%. 
 

 
 

Graf. 3.36: Peso das variáveis 
(excluindo-se as técnicas) na 
Análise de Correspondências 
Múltiplas de veados. 
 



 520 

 

 
Graf. 3.37: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial resultante da Análise de 
Correspondências Múltiplas de veados (análise sem variáveis técnicas). 
 



 521 

 
Graf. 3.38: Distribuição pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial da metade das categorias mais relevante para a 
distribuição dos veados estudados (análise sem variáveis técnicas). 
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Graf. 3.39: Dendrograma com a distribuição dos veados pelas classes identificadas pela Classificação Hierárquica 
Ascendente (análise sem variáveis técnicas). 
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Graf. 3.40: Distribuição dos veados pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial (análise sem variáveis técnicas). As 
elipses delimitam as áreas de cada classe com uma probabilidade de 95%. 
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Graf. 3.42: Distribuição das categorias pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial da Análise de Correspondências 
Múltiplas de cervas. 
 

Graf. 3.41: Peso das variáveis na Análise de 
Correspondências Múltiplas de cervas. 
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Graf. 3.43: Distribuição pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial da metade das categorias mais relevante para a 
distribuição de cervas. 
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Graf. 3.44: Dendrograma com a distribuição de cervas pelas classes identificadas pela Classificação Hierárquica. 
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Graf. 3.45: Distribuição das cervas pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial. As elipses delimitam as áreas de cada 
classe com uma probabilidade de 95%. 
 



 528 

 

 
 

Graf. 3.46: Peso das variáveis na Análise de 
Correspondências Múltiplas de cervas 
(análise sem variáveis técnicas). 
 

Graf. 3.47: Distribuição das 
categorias pelas duas primeiras 
dimensões do mapa fatorial da 
Análise de Correspondências 
Múltiplas de cervas (sem 
variáveis técnicas). 
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Graf. 3.48: Distribuição 
pelas duas primeiras 
dimensões do mapa fatorial 
da metade das categorias 
mais relevante para a 
distribuição de cervas (sem 
variáveis técnicas). 
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Graf. 3.49: Dendrograma com a distribuição de cervas pelas classes identificadas pela Classificação Hierárquica Ascendente 
(análise sem variáveis técnicas). 
 



 531 

 
Graf. 3.50: Distribuição das cervas pelas duas primeiras dimensões do mapa fatorial (análise sem as variáveis técnicas). As 
elipses delimitam as áreas de cada classe com uma probabilidade de 95%. 
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Graf.6.1: Frequência dos temas mais comuns nos sectores este e oeste da área de estudo (ver códigos dos temas na nota 1 da. 
p. 445). 
 

 
Graf. 6.2: Frequência dos temas por unidades espácio-temporais estudo (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
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Graf. 6.3: Mapa fatorial resultante da Análise das Componentes Principais efetuada sobre as zonas estudadas, encontrando-se estas identificadas segundo as classes definidas pela 
Classificação Hierárquica Ascendente. 
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Graf. 6.4: Mapa fatorial resultante da Análise de Correspondências Simples das zonas, com base na sua variabilidade 

temática. As diferentes classes, tal como definidas pela Classificação Hierárquica Ascendente, surgem identificadas pela cor. 
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Graf. 6.5: Localização das variáveis no mapa fatorial resultante da Análise de Correspondências Simples das zonas, com base 
na sua variabilidade temática estudo (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
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Graf. 6.6: Dendrograma com os resultados da Classificação Hierárquica Ascendente das zonas, com base nas chaves nela 
presentes. 
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Graf. 6.7: Mapa fatorial da Análise de Correspondências Simples das zonas com base na presença das chaves aí 
identificadas. 
 

 
Graf. 6.8: A. C. S. das composições com base na sua variabilidade temática (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
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Graf. 6.9: Dendrograma resultante da Classificação hierárquica Ascendente dos temas com base nas associações que 
estabelecem entre si nas composições estudadas. 
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Graf. 6.10: : Análise de Correspondências Simples entre temas e chaves da fase 1 (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 
445). 
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Graf. 6.11: Dendrograma resultante da Classificação Hierárquica Ascendente dos temas, com base na diversidade de chaves 
a eles associadas. 
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Graf. 6.12: Mapa fatorial resultante da Análise de Correspondências Simples das zonas, com base na sua caraterização 
formal. 
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Graf. 6.13: Classificação das zonas com base na sua variabilidade temática (dendrograma resultante da Classificação 
Hierárquica Ascendente). 
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Graf. 6.14: A. de Correspondências das zonas das fases 2 e 3 (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445): dimensões 1 e 2. 
 

 
Graf. 6.15: A. de Correspondências das zonas das fases 2 e 3 (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445): dimensões 1 e 3. 
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Graf. 6.16: Mapa fatorial da Análise de Correspondências simples efetuada sobre as composições das fases 2 e 3, com base 
na sua variabilidade temática (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445).. 
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Graf. 6.17: Dendrograma resultante da Classificação hierárquica Ascendente dos temas com base nas associações que 
estabelecem entre si nas composições estudadas. 
 

 
Graf. 6.18: A. de Correspondências Simples entre temas e chaves das fases 2 e 3 (ver códigos dos temas na nota 1 da. p. 445). 
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Graf. 6.19: Dendrograma resultante da Classificação Hierárquica Ascendente dos temas das fases 2 e 3, com base na 
diversidade de chaves a eles associadas. 
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Graf. 7.1: O gráfico de Sauvet et al., 2010, atualizado com os nossos resultados e com os conjuntos rupestres etnográficos 
agrupados por ontologias. 
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