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Enquadramento geográfico
■ THIERRY AUBRY

ABSTRACT The several archaeological sites studied within this project are located in to the terminal parts 

of the Aguiar and Côa Valleys. This part of the Douro basin, features rocks of metamorphic origin, as 

opposed to granitic upstream. Regional climate is characterized by marked thermal amplitude. The scar-

city of organic macro-remains in Upper Palaeolithic sites does not allow a direct and reliable reconstruc-

tion of palaeoenvironmental conditions. It is thus by comparison with the data obtained in other areas, 

oceanic and continental, that we attempt a reconstruction of the regional climate around the last maxi-

mum of glacial extension.

2.1. As características físicas e climáticas

O Rio Côa pertence à bacia do Douro (Fig. 2-1), um dos quatro principais cursos de água 
ibéricos que desaguam na costa portuguesa. O Douro corre de Este para Oeste, ao longo de 
939 km, cerca de dois terços da largura da Península Ibérica, alimentado por uma bacia ver-
tente que corresponde principalmente ao domínio geográfico de Meseta Norte, rodeada pelas 
cordilheiras Central (a Sul), Ibérica (a Este), Cantábrica e Asturo/Leonesa (no limite Norte) 
(Ribeiro & al., 1994, 1998). 

FIG. 2-1 – Bacias vertentes dos Rios Côa e Douro no contexto da Península Ibérica.
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O Côa é um dos primeiros afluentes da margem esquerda do Douro em território portu-
guês. Tem uma orientação geral Sul/Norte, com cerca de 144 km de comprimento, cuja bacia 
vertente abrange uma superfície de 2420 km2 (Fig. 2-1). O seu traçado e perfil longitudinal 
(Fig. 2-2) têm início aos 1190 m de altitude na Serra da Malcata, e as mudanças de orientação 
e do perfil transversal indicam um vínculo directo com as variações de litologia e a rede de 
falhas de orientação NNE-SSW (e em menor proporção de orientações WSW-ENE e WNW-
-ESSE) (Ribeiro, 2001). O rio é alimentado por diversos afluentes. Os que mais contribuem 
para o seu caudal são, de montante para jusante: Noeime, Ribeira dos Gateiros, Ribeira das 
Cabras e Ribeira de Massueime (Figs. 2-1 e 2-2).

A área geográfica da bacia do Côa é delimitada a Sul pela Cordilheira Central, inserindo-se 
numa das principais unidades estruturais da Península Ibérica, o Maciço Hespérico (Lauten-
sach, 1964; Ribeiro & al., 1998) e, mais especificamente, na unidade morfo-estrutural definida 

FIG. 2-2 – Perfil longitudinal do Rio Côa e dos seus afluentes nos seus últimos 25 km, com as formações geológicas percorridas.
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como zona Centro Ibérica (Julivert & al., 1972). O seu limite ocidental, que corresponde em 
parte ao traçado da falha tectónica denominada de Longroiva, foi utilizado como critério para 
separar os domínios dos planaltos da Meseta Norte e da Orla montanhosa interior. Esta ideia foi 
proposta por Lautensach, com base na teoria da transformação progressiva da paisagem geográ-
fica (Ribeiro, 1971) e da interpretação geomorfológica (Ferreira, 1971, 1978).

O subsolo da bacia vertente do Côa é constituído, do ponto de visto geológico, por três 
grandes categorias:

• As rochas metamórficas do Complexo Xisto-Grauváquico, do Grupo Dúrico-Beira, de 
idade pré-câmbrica e câmbrica, são constituídas por filitos, metagrauvaques e quartzofi-
litos que serão descritas em pormenor no Capítulo 7.3. Os meta-arenitos de idade ordo-
vícica constituem relevos residuais (Serra da Marofa e Monte de São Gabriel) de altitu-
des que ultrapassam os 500 m (Sousa, 1982, 1983; Ribeiro, 2001, Fig. 2-1).

• As rochas magmáticas, cuja composição corresponde essencialmente ao granito, rela-
cionadas com a terceira fase de deformação hercínica constituem a maior extensão na 
bacia vertente. Estas rochas são dominantes na área que se estende entre a nascente e 
Cidadelhe, situada a cerca de 17 km da foz do Côa. Diversas categorias petrográficas de 
granitos foram distinguidas em função do grão, da proporção de tipos de mica e da cro-
nologia da intrusão, sin- ou tardi-tectónica (Ribeiro, 2001).

• As outras rochas e formações sedimentares são representadas pelas arcoses acumuladas, 
provavelmente durante o Eocénico, em mais de 40 m de espessura no fundo do Graben 
associado à falha de Vilariça/Longroiva. Os depósitos de tipo “ranha”, acumulados durante 
a transição Terciário/Quaternário por processos fluviais, representam pequenas manchas 
de afloramentos na superfície da Meseta, relacionáveis com os relevos de quartzito do 
Ordovícico (Ferreira, 1978). Os depósitos quaternários, resultantes da deposição por pro-
cessos fluviais ou de vertente, serão objecto de uma atenção especial no Capítulo 4.

O registo sedimentar contemporâneo do Mesozóico limita-se a pequenas intrusões de 
rochas básicas, de tipo microgabro, associadas ao magmatismo básico do início do Triássico 
e relacionadas com a abertura do Atlântico (Ferreira & Ribeiro, 1991; Ribeiro, 2001).

Podem ser diferenciados dois sectores geomorfológicos no Baixo Côa, relacionados com 
as duas entidades litológicas principais e com a tectónica (Meireles, 1997). No troço final do 
seu percurso, o rio apresenta uma forte meandrização, com pequenos patamares de erosão e 
vestígios de terraços fluviais escalonados. Na área granítica, o traçado segue as direcções tec-
tónicas principais, num leito encaixado.

A existência de diversos pontos de medição das temperaturas máxima e mínima diárias 
do ar, bem como da precipitação diária ao longo da bacia do Côa (INAG), permite definir com 
pormenor o clima actual da região (Fig. 2-3). 

Os registos das temperaturas médias do ar mensais de Figueira de Castelo Rodrigo (1951-
-1969), Almendra (1936-1960), Muxagata (1936-1969) e Vila Nova de Foz Côa (1936-1960) 
(Ferreira, 1965) indicam médias anuais compreendidas entre os 12,6 e 15,40C, com uma impor-
tante amplitude térmica compreendida entre os 16,70C (em Figueira de Castelo Rodrigo) e os 
19,20C (em Almendra). As precipitações médias calculadas entre os anos de 1931 e 1960 estão 
correlacionadas com as variações da altitude e variam entre 1600 mm (área da Serra da Malcata) 
e menos de 400 mm, entre Freixo-de-Espada-à-Cinta e São João da Pesqueira na bacia do Douro, 
no fundo dos vales do Côa (a jusante do sítio de gravuras da Faia), do Massueime (a jusante de 
Cidadelhe) e do Rio Águeda (a jusante de Almofala) (Daveau, 1977). A precipitação média cal-
culada com base no mapa dos isohietes (Daveau, 1971) é de 818 mm.
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O diagrama de evolução do caudal médio diário do Rio Côa, na estação de medição de 
Cidadelhe, ao longo de dois anos de regime de precipitação extrema, mostra uma relação 
directa dos caudais com a intensidade da precipitação na bacia de alimentação (Fig. 2-4), 
característica de um regime hidrológico de tipo pluvial (Lambert, 1996).

Estas características permitiram incluir a bacia do Côa nas províncias climáticas do Alto 
Douro e da Beira Interior, de tipo continental (Daveau & al., 1985; Ribeiro & al., 1994) e no piso 
bioclimático mesomediterrânico de ombroclima sub-húmido a seco (De Koe & al. 1997).

No âmbito do programa de conservação do Parque Arqueológico do Vale do Côa, foi 
implementado um sistema de monitorização com o propósito de complementar os dados for-
necidos pelo INAG, com medição da temperatura, da precipitação e da humidade em diver-
sos núcleos de arte rupestre localizados no fundo do Vale do Côa (Fernandes, 2004).

Do ponto de vista fitogeográfico, a área do Parque Arqueológico do Vale do Côa insere-se 
no sector Lusitano-Duriense da província Carpetano-Ibérico-Leonesa da região mediterrânica, 
caracterizada por bosques de azinheiras e zimbros, sendo fortemente afectada pela desfloresta-
ção e pelo cultivo intensivo de centeio (Rivas-Martínez, 1987; Queiroz & Leeuwarden, 2003).

2.2. Tentativa de reconstituição paleoclimática e implicação no regime hidrológico

Uma reconstituição dos paleoclimas vigentes durante o Paleolítico Superior no Vale do 
Côa pode apoiar-se nos dados elaborados pelo estudo do registo contínuo, de larga distribui-
ção espacial, datável pelo conteúdo das sondagens no Oceano Atlântico (McIntyre & Kipp, 

FIG. 2-3 – Diagramas da precipitação média e da temperatura média do ar durante 12 meses (de Outubro a fim de Setembro) 
com base nas medições registadas em 4 estações meteorológicas, dados extraídos do Serviço Meteorológico Nacional (Ferreira, 
1965).

Almendra (1936-1960) Muxagata (1936-1969)

Castelo Rodrigo (1951-1969) Vila Nova de Foz Côa (1936-1960)
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FIG. 2-4A – Precipitação média (mensal) entre 1982 e 1995 em Castelo Melhor e Vale Afonsinho, B: Temperatura média e mínima 
(mensal) e reconstituição das temperaturas médias dos meses mais frios durante o Último Máximo Glaciário, C: Escoamento 
depois de 1/10/1963 em Cidadelhe.

1976; Bond & al., 1993), das sondagens no gelo (Johnsen & al., 1992; Taylor, 1999) e da deter-
minação dos pólens (Peyron & al., 1998). O projecto CLIMAP revelou a extensão da frente 
polar até à costa de Portugal central há cerca de 18 000 BP (McIntyre & Kipp, 1976). As diver-
sas reconstituições indicam que durante o Último Máximo Glaciar, na Península Ibérica, a 
temperatura média anual poderia atingir valores mais baixos em cerca de 10±50C, e que a 
temperatura média do mês mais frio era inferior em 150±50. As precipitações podiam ser 
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entre 30 e 50% inferiores e foram avaliadas em 300 mm para a Europa do Sudeste. Os dados 
propostos para o intervalo compreendido entre 50 000 e 10 000 BP indicam a ausência de 
melhoramento climático entre 23 000 e 14 000 BP (Sánchez Goñi, 1996) e mostram uma 
sucessão de 5 fases mais frias e secas, denominadas “Heinrich events”, num contexto geral 
frio e seco (Bond & al., 1993) separados por episódios de aquecimento (Dansgaard, 1993).

Os indícios de arrefecimento correlacionados com os “Heinrich events”, foram detecta-
dos em várias sondagens oceânicas da costa portuguesa: na sondagem MD95-2042 37048’N, 
10010’W (Cayre & al., 1999; Sánchez Goñi & al., 2000), na sondagem MD95-2039, 40034N, 
10020W (Roucoux & al., 2001) e na sondagem D11957P 39003’N, 12036’W (Lebreiro & al., 
1995). Três fases (H3, H2 e H1) foram datadas respectivamente entre 29 000/27 000, 
21 000/20 000 e 15 000/14 000 BP (Lebreiro & al., 1995).

As análises dos sedimentos oceânicos evidenciados em sondagens ao longo da costa por-
tuguesa, permitiram calcular que durante o último máximo de extensão dos glaciares, a linha 
de costa estava localizada entre 130 e 140 m mais abaixo que na actualidade, com uma subida 
irregular até menos 40 m, há cerca de 11 000, interrompida por uma nova descida até menos 
60 m durante a fase fria do Dryas III (Dias, 1985; Rodrigues & al., 1991). A existência no 
registo oceânico, de uma fase fria que interrompe a tendência ao aquecimento do clima que 
culmina com a desglaciação (Ruddiman & McIntyre, 1981), foi confirmada pelos dados obti-
dos nas sondagens no gelo da Groenlândia e da Antárctica (Taylor, 1999). Estes trabalhos 
revelaram também um aumento da média anual das temperaturas na ordem dos 7/100C 
num intervalo de tempo que não deve ter ultrapassado os 50 anos no final do Pleistocénico.

As marcas destes episódios frios, bem como da dinâmica da evolução das características 
paleoclimáticas à escala planetária durante o Pleistocénico superior, foram também observa-
das no registo continental. Vários estudos geomorfológicos da cobertura sedimentar da Serra 
de Estrela mostram que a área coberta por glaciar teve uma extensão máxima de cerca de 
70 km, com o limite da fase sólida da água a partir de 1600 m de altitude (Lautensach, 1932; 
Daveau, 1971; Ferreira, 1993). Foram detectadas formas atribuídas a uma marcada amplitude 
térmica e ventos marítimos fortes durante o Inverno. O interesse dos geógrafos pelo estudo 
do modelado periglaciar data de 1949 (Martins, 1949) que pela primeira vez refere a possível 
existência de depósitos de vertente de origem crioclástica, relacionados com processos peri-
glaciares numa área de baixa altitude. Todavia, a primeira análise fundamentada em observa-
ções de terreno (levadas a cabo nas montanhas xistosas da Cordilheira central e calcárias da 
Serra de Candeeiros e do litoral algarvio) sobre processos periglaciares na dinâmica das ver-
tentes durante o Quaternário data de 1973 (Daveau, 1973). A história das observações acumu-
ladas desde a publicação deste artigo (Ferreira, 1993, Cordeiro, 2004) sublinha a ausência de 
um estudo aprofundado à escala do país, e a quase ausência de datações absolutas, à excepção 
das sequências observadas nos sítios objecto de trabalhos arqueológicos.

No âmbito da sua dissertação de Doutoramento sobre o Paleolítico Superior em Portu-
gal, João Zilhão (1997) fez um balanço, apresentando uma proposta de reconstrução paleo-
ambiental para o território português durante este período. Baseou-se nos dados das sonda-
gens oceânicas e nas manifestações geomorfológicas glaciares e periglaciares, aos quais tenta 
correlacionar as informações fornecidas pelos depósitos da Gruta do Caldeirão (Real, 1985) 
nas sequências polínicas de lagoas de montanhas e antracológicas provenientes de sítios 
arqueológicos (Figueiral, 1993; Mateus & Queiroz, 1993, 2003) e na determinação dos restos 
faunísticos (Cardoso, 1993). Neste trabalho apresenta uma primeira proposta de indicações 
paleoambientais e localiza duas fases erosivas (25/22 000 BP e 18 000/16 000 BP) estabele-
cidas pelo estudo geoarqueológico das sequências estratigráficas conservadas nas jazidas do 
Paleolítico Superior (Zilhão, 1997, p. 59).
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O estudo geoarqueológico da sequência do abrigo do Lagar Velho e sua correlação com 
as 23 datas 14C, obtidas sobre restos ósseos ou vegetais, permitiu precisar esta proposta e evi-
denciar uma sucessão de fases de sedimentação, erosão e formação de solos bem como pro-
por uma correlação com as fases climáticas de Heinrich 2 e 3 (Angelucci, 2002, 2003). Este 
trabalho propõe atribuir uma cronologia de cerca de 22 000-21 500 (cal BC) ao início do 
LGM, de acordo com as medições de susceptibilidade magnética da sequência da gruta do 
Caldeirão (Ellwood & al., 1998). Subsequentemente, uma abordagem geológica das sequên-
cias estratigráficas de sítios arqueológicos conservadas em grutas e abrigos do Maciço de Sicó 
evidenciou uma fase erosiva de maior importância, contemporânea do “Heinrich 3 event”, 
que parece corresponder ao impacto no domínio continental, de abaixamento do nível de 
base do sistema cársico (Aubry & al., 2008).

Numa reconstituição das condições genéticas dos depósitos do Pleistocénico superior e 
do Holocénico das montanhas ocidentais apoiada em datas 14C obtidas a partir de paleossolos 
antigos, Cordeiro (2004) apresenta uma proposta da evolução das características climáticas e 
do paleoambiente. Duas fases de clima temperado e húmido, expressas pela estabilização e 
formação de paleossolos, são caracterizadas, com cronologias compreendidas respectiva-
mente entre 30 000/28 000 e 16 000/11 000 BP (Cordeiro, 2004, p. 503).

Outros resultados, obtidos com base em estudos antracológicos e arqueozoológicos de 
restos recolhidos em sítios cársicos da Estremadura (Figueiral, 1993; Figueiral apud Aubry 
& al., 2001; Queiroz & al., 2003; Moreno & Pimenta, 2003) encontram pontos de compara-
ção actual as áreas de latitudes compreendidas entre os 1100 e os 1800 m da vertente Sul dos 
Pirinéus com temperaturas médias anuais compreendidas entre 7 e 100C e um total de pre-
cipitação anual entre 800-150 mm (Queiroz & al., 2003). Neste modelo, baseado nos resulta-
dos obtidos em sítios de contexto cársico, em áreas de altitude inferior a 700 m seriam ocu-
padas por uma flora temperada, com uma “compactação” da zona alpina, subalpina e boreal 
(Mateus & Queiroz, 1993; Queiroz & al., 2003).

Uma transposição desta proposta de reconstituição climática para o período compreen-
dido entre 25 000 e 10 000 BP, aos dados actuais de temperatura e de precipitação observa-
dos em diversos pontos da bacia do Côa indicam que a temperatura média mais baixa do ano 
(Tc) devia ser inferior aos 00C, e esta situação devia prolongar-se de Dezembro até Março (Fig. 
2-4B). Neste intervalo do ano, as fracas precipitações deveriam acumular-se sob a forma de 
neve e os solos deveriam estar constantemente gelados. A alimentação dos rios seria consti-
tuída pelas escorrências subterrâneas.

As variações do caudal ao longo do ano, num curso de água alimentado por uma bacia 
vertente coberta durante o Inverno por neve, classificado dentro da categoria de pluvio-nival 
(Lambert, 1996) permite considerar que o caudal do Côa era baixo mas regular durante o 
Inverno, como Zilhão (1997) tinha proposto com base numa alimentação por glaciar, e con-
centrado sob a forma de cheias durante o aquecimento primaveril, implicando que os caudais 
mais altos correspondessem à Primavera e não ao Inverno, com fortes implicações sobre o 
acesso à planície aluvial.

Este modelo simplista, fundamento em dados paleoambientais do domínio oceânico ou 
continental, exteriores à região do Vale do Côa, deve ter tido variações ao longo do Paleolítico 
Superior. O registo pedológico e sedimentar conservado nos sítios que foram objecto de inter-
venções arqueológicas entre 1996 e 2007 (cf. Capítulo 3), bem como a utilização de outros 
meios de estudo, autorizam objectivar esta proposta de reconstituição da evolução das condi-
ções climáticas e dos processos inerentes ao longo do tempo, resultados que serão apresenta-
dos no âmbito do Capítulo 4.


