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Funda~aoCoa Parque
Piano de atividades para 2015

Investiga~aoe Divulga~ao da Atividade Arqueol6gica do PAVC
-Escava~oesarqueol6gicas
A descobertarelativamente recente, a posi9ao geografica, a natureza e distribui9ao no
territorio, dog sitios do Vale do Coa classificados como Monumento nacional e
incluidos na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO, implicam uma gestao
especifica do seuprojeto de estudo e divulga9ao que se deseja sustentavel.
A semelhanya do que se passa com outras instituiyoes responsaveis pela gestao de
patrim6nios arqueol6gicos recentementereconhecidos e afastados dog grandes centros
urbanos, a imagem e atratividade dependem, em parte, da realizayao regular de
trabalhos de campo seguida de investimentos em estudo e divulgayao dog resultados a
nivel nacional e intemacional.
No Vale do Coa, a preservayao dog contextos do complexo mais importante de arte
paleolitica ao ar livre, permitiu a primeira demonstrayao arqueol6gica obtida pOT
aplicayao de metodos radiometricos da sua antiguidade, no sitio do Fariseu e constitui
urn caso unico em toda a Europa.
Todavia, apesar das respostas que ja foi possivel obter sabre 0 contexto da primeira
manifestayao artistica, que fundamentam os discursos do Museu e das visitas guiadas,
a realizayao regular de trabalhos arqueo16gicosde campo continua a ser de crucial
importancia para:
a) argumentar a renova9ao dessesmesmos discursos;
b) facilitar a percep<;:ao
do trabalho do arque6logo e a transmissao dog resultados aos
habitantes e visitantes.
Foi aprovado, em Abril de 2014, urn Projeto de Investiga<j:ao Plurianual de
Arqueologia com dura<j:aQde 3 anos "Cronologia e paleoambientes da ocupa<j:ao
paleolitica do Vale do Coa", coordenado por Thierry Aubry e em colabora<j:aocom
arque6logos da Funda<j:aoCoa Parque, investigadores do Seminari d'Estudis i
Recerques Prehistoriques, Fac. de Geografia i Historia, Universitat Barcelona, da
UNIARQ, Centro de Arqueologia, Universidade de Lisboa e da Dire<j:ao-Geraldo
Patrim6nio Cultural.
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No ambito deste projeto, f
a colabora<;:ao
da Junta de Freguesia de Santa Comba
e da Camara Municipal de Vila Nova de Foz Coa, retomaram-se os trabalhos de
escava<;:aono sitio da Cardina (Santa Comba, Vila Nova Foz Coa) em 2014. Os
trabalhos revelaram dezenas de milhares de objetos de pedra lascada em niveis do
Paleolitico Superior e Medio, indicios de arte sabre suporte moveI, restos dog animais
ca<;:adosdurante 0 Paleolitico Superior, e a presen<;:ade estruturas conservadas de
vcirias rases do Gravettense (30.000-25.000 anos antes do presente) e do
Magdalenense (20.000-12.000 antes do presente).
Foi identificada a existencia de Ulna sequencia que preserva niveis de ocupa<;:aodo
Homem de Neandertal e do Homem modemo no mesmo sitio.
Durante 0 ano de 2015 (mas prolongando-se em 2016) preve-se:
A)

A

reformulayao

do

projeto

EXCL/EPH-ARQ/0734/2012:

PALiEO

-

Paleoambientes e adaptayao humana durante 0 ultimo periodo Glacial em Portugal:
abordagem multidisciplinar do registo Terrestre/Paleoenvironment and human
adaptation during the last Glacial period (40-15 ka) in Atlantic Western Europe:
Multidisciplinary approach of continental record, submetido em 2012 a Fundayao
para a Ciencia e a Tecnologia, com a Fundayao Coa Parque como lnstituiyao
proponente, e a participayao de investigadores da Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (CCHS/CSIC) C/ Albasanz 26-28 28037Madrid, Centro de Estudos de
Geografia e Ordenamento do Territorio (CEGOTIFL/UC) da Universidade de
Coimbra, IMAR -Centro do Mar e Ambiente (CMA/IMAR), Departamento de
Zoologia, Universidade de Coimbra, classificado como "Excelente" pelo painel
internacional de avaliayao em Dezembro de 2012, mas nao selecionado para

financiamento.
B) A continua9ao dog trabalhos de campo no sitio da Cardina, iniciados em 2014 no
ambito do P.I.P.A. "Cronologia e paleoambientes da ocupa9ao paleolitica do Vale do
Coa", com 0 objectivo de evidenciar a totalidade de urna das grandes estruturas
habitacionais gravettenses, que nao tern, ate ao rnornento, equivalente no territorio
nacional e sao raras na Europa. Deve ser futuramente encaradaa sua rnusealiza9ao in
situ.
C) A elabora<;:aodo inventario dog materiais a integrar no esp61iodo Museu do Coa,
tarefa que foi incluida na candidatura a Rede Portuguesade Museus.
D) Estudo e analise dog materiais arqueol6gicos:
Data<;-aopelo radiocarbono dos restos de fauna (Oxford Radiocarbon
Accelerator Unit) e por luminescencia de sedimentos (Nordic Laboratory for
Luminescence Dating, Department of Earth Sciences, Aarhus University) do

2.

E) Novos trabalhos arqueol6gicos em outros sitios do Vale do Coa (Pedras Altas,
Broeira, ..) e implementayao das condiyoes necessariaspara os estudosposteriores;

Publica~aoda Arte do Coa na Internet
Esta proposta e 0 corolario 16gico do amplo trabalho de prospec9ao e inventcirio da
arte rupestre da regiao do Coa. E urn trabalho que corne90u a seTlevado a cabo pOT
Mario Reis no ex-Centro Nacional de Arte Rupestre desde 2005, mas beneficiando,
obviamente, de urn ja longo acurnular de dados pOTvcirios investigadores (sobretudo
ligados ao PA VC/CNART) desde a descoberta da arte do Coa, tern-se refletido nas
rnultiplas publica90es que se tern feito sobre este terna, e espelha-se tambern nos
conteudos do Museu do Coa.
No entanto, grande parte dos trabalhos publicados sao livros e artigos ou de
divulgayao geral, ou de reflexao sobre deterrninados temas. Faltam trabalhos
detalhados de divulgayao do inventario da arte do Coa, nas suas tres vertentes
principais: sitios, rochas e motivos. Existem trabalhos que apresentam alguma
inventariayao, nomeadamente 0 Relatorio de 1997 do PA VC, ou recentes artigos de
inventario de sitios na revista Portugalia, entre outros. Mas a principal dificuldade
prende-se com 0 proprio "gigantismo" da arte do Coa, e as vastas dificuldades que
esta oferece ao seu registo detalhado: em terrnos logisticos, e no tempo necessario
para efetuar essesregistos. E tambem, naturalmente, com as limitayoes, de espayOe
de custo, que a publicayao em papel oferece para publicar detalhadamente todo 0
muito que ha para publicar: neste momento, em finais de 2014, estao registados 84
sitios, quase 1200 rochas historiadas, e varios milhares de motivos!
Pretendem-se agora ultrapassar estas dificuldades, atraves da publicayao online do
inventario detalhado da arte do COR, com recurso sobretudo a fotografia de RIta
qualidade. Isto permitiria oferecer ao grande publico e ao publico especializado urn
conhecimento detalhado do que existe e e conhecido da arte do COR,0 que nos parece
constituir urn importante serviyo publico, nao s6 pela valia patrimonial e cientifica da
arte do Coa, mas tambem pela enorme dimensao simb6lica e cultural que atingiu.
Assim, e para atingir urna audiencia 0 mais alargada possivel, propoe-se a publicayao
em duas versoes linguisticas, em portugues e ingles.

Museu do Coa

1. Exposi~oes
Temporarias
Para 2015 esta prevista a desmontagemdas duas exposi<;oesatualmente em exibi<;ao:

ate

1. A mostra fotografica de Jorge Pena "Emolj:oes", nag Salas 2 e 3, organizada
pela Territ6rios do Coa, que, inaugurada em 13 de Novembro, se prolongara
final do primeiro trimestre de 2015.
2. "0 Resto e 0 Gesto: Desenhos para 0 Seculo XXI", Ulna mostra de pintura e
gravura de Alexandre Farto (Vhils), Catarina Patricia e Paulo Lisboa, na Sala
1, inaugurada em 15 de Novembro e que devera tambem estar em exibi9ao
ate final do primeiro trimestre de 2015.

Esta agendada, entre 30 de Maio e 15 de Agosto, nag tres Salas, uma exposiyao do
Centro Portugues de Serigrafia, com 0 nome 1/81 LUA, com obras dog artistas
Alexandre Farto, Miguel Januario, Pant6nio, Paulo Arraiano, Pedro Matos, Ricardo
Passaportee Sandro Resende. A que se agregara uma antol6gica de obras da coleyao
do pr6prio Centro Portugues de Serigrafia.
Ainda gem data concreta definida, temos previsto para a segundametade de 2015 uma
exposiyao sobre a arte rupestre do vale do SabOTe uma exposiyao fotografica sobre 0
Vale do Sabor, na area que foi afectada pela construyao das duas barragens do Baixo
Sabor. A exposiyao sobre a arte rupestre sera realizada em colaborayao com a equipa
que realizou os trabalhos de levantamento e estudo da arte rupestre na area de
intervenyao das barragens do Baixo Sabor, Duma coordenayao entre a Doutora Sofia
Figueiredo e 0 Museu do Coa. A exposiyao fotografica sera da pr6pria equipa do
Museu do Coa.
Como se sabe, 0 Museu do Coa nao realizou ate hoje uma exposiyao de nossa pr6pria
concepyao, nem qualquer exposiyao de tematica arqueol6gica, tendo-se apenas
apresentado exposiyoes extemas de arte contemporanea e de fotografia. Com esta
exposiyao sabre a arqueologia rupestre do vale do SaboT,pensamos devolver 0 Museu
do Coa a urn dos seus objectivos fundamentais que e 0 de dar a conhecer melhor a
realidade arqueo16gicaem geral e a da regiao em particular.
Estao de momento em apreciayao outras exposiyoes previstas para 0 20 semestre do

ano.

Melhorar as condi90es de apresenta9aoda exposi9ao permanente. Sendo urn museu
que cQabita com urna equipa de investiga9ao arqueol6gica, 0 Museu pode e cleve ter
uma atualiza9ao em fun9ao da atividade arqueol6gica que se desenvolve na regiao. Da
mesma forma, a narrativa arqueol6gica do Museu e fundamentalmente dedicada a arte
paleQlitica de ar livre, devendo atualizar-se alguma informa9ao arqueol6gica sobre a
arte paleolitica em geral.
Assim, depois de termos conseguido reabrir, em finais de 2014, a Sala D do Museu
("0 Santuario Arcaico"), que esteve encerrada mais de 3 anos, propoe-se agora urna
reformula<;ao da Sala C, que devera contemplar urn espa<;odedicado a Arte das
Grutas paleoliticas, uma lacuna do Museu.
Na Sala E devera tambem expor-se urn espa90 dedicado aos metodos de data9ao em
arqueologia, nomeadamenteos que foram utilizados no Vale do Coa.
Na Sala F, uma das mesas multimedia que foram desafetadasda sala D, devera seT
reutilizada com urn espa90 dedicado a hist6ria da polemica do Coa (1994-95). E
consensual que 0 Museu dedica muito pouca informa9ao a esta polemica que marcou
decisivamente a historia da arqueologia portuguesa no seculo passado e muito em
particular a hist6ria recente do vale do Coa.

3. Exposi~aosobre a Arte do Coa em Ulsan, Coreia do Sui
A convite de Lee Sang Mog, director do Museu do Petr6glifo de Ulsan, esta previsto
realizarmos neste museu uma exposiyao sobre 0 Vale do Coa, que assim sera 0 "tema
convidado" para 0 ano de 2015 neste museu da Coreia do SuI, com quem alias ja
tivemos outros contactos. Esta exposiyao, ainda em curso de negociayao, podera ser
realizada no ultimo trimestre do ano.

Outras atividades previstas no Museu e PA VC
.Acolher quatro estagilirios do curso Tecnico de Turisrno Arnbiental e Rural,
do Agruparnento Vertical de Escolas de Vila Nova de Foz Coa, para
realizayao de formayao em contexto de trabalho (ao abrigo de protocolo ja
assinado para 0 efeito).
2.Retornar 0 projeto "visitas de divulgayao local", que vigorou nos ultirnos anos
do PAVC.
3 .Desenvolver urn pIano de divulgayao junto dog Postos de Turisrno dog
distritos da Guarda, Braganya, Viseu e Vila Real. Nurna segunda rase, alargar
este pIano a nivel nacional.

4.
6.
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visitas pedestresaosnucleosda Ribeira de Piscose
Preparar 0 itinerario f
Vale Jose Esteves.
5. Reformulayao de candidaturas que nao foram totalmente executadas e que se
considerem pertinentes ao novo QCA.
Elaborayao de novas candidaturas ao novo QCA para colmatar falhas de
equipamentos da Fundayao.
7. Registo das propriedades da EDP em nome da Fundayao Coa Parque e
explorayao dog terrenos cultivados atraves de candidaturas ao novo PDR
2014-2015.

Servi~osEducativos
Atividades regulares
As atividades em oferta e disponiveis para marcayao, estao divulgadas na brochura do
SE em flyer, em papel, e em formato digital, no site do Museu e na pagina do

Facebook.
Mediante marca9ao estao disponiveis durante todo 0 ano:

1. Oficinas Educativas
ArqueologiaExperimental
0 Arque61ogono Laborat6rio
AS PequenosArque61ogos
Era Ulna vez no Vale do Coa
Jogo de tabuleiro ejogo gigante de chao "A descobertado Vale do Coa"

2.Apresenta~oes
0 que e a Arqueologia?
Arte rupestrede todosos tempose lugares
A ocupayaohumanano Vale do Coa
Olhar a paisagem,proteger° patrim6nio.
Atividades especiaisou festividadese perfodosde ferias escolares

Festas
Astronomia
Projetos
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Todos os anos tern vindo a ~
.atividades educativas ou de DutrOtipo,
em epocas festivas e onde se preve a aflUenClade rnais visitantes. Sejam eles familias,
grupos organizados ou turistas acidentais e espontaneos.No anD de 2015 SaDestas as
atividades que vao continuar a realizar-se:
da Amendoeira em Flor (Fevereiro e Mar90)
Pascoa(23 de Marc;o a 6 de Abril)
Dia lntemacional dog Monumentos e Sftios (18 de Abril). Programa a definir em
funyao do tema a seTdivulgado.
Dia lntemacional dog Museus (18 de Maio). Programa a definir em fun9ao do tema a
ser divulgado.
Comemorayao da criayao do Parque Arqueol6gico do Vale do Coa (semana de lOde

Agosto)
Comemora<;aoda abertura do Museu do Coa (31 de Julho)
Ferias de Verao (Julho, Agosto e ate 15 de Setembro)

no Museu(Agosto)
Jornadas Europeias do Patrimonio (27 e 28 de Setembro). Programa a definir em
funyao do tema a ser divulgado.

Classificayaoda Arte do Coa como Patrimonio da Humanidade(semanade 2 de
Dezembro)
Feriasde Natal (Dezembro)
Estas atividades consistem em visitas especiais ao Museu e ao territ6rio,
acompanhadas
por oficinas ou workshops.Nas ferias escolaresseraoorientadaspara
ATLs e familias.
Anuais ou Plurianuais
ContinuaCj'-ao
do projeto "0 Coa na Escola", que tern funcionado como ancora na
colaboraCj'-ao
com 0 Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Foz Coa, tal como na
divulgaCj'-aoe reconhecimento de urn territ6rio e do seu patrim6nio arqueol6gico e
natural. 0 publico-alvo saDos alunos do 30CicIo e Secundario, dando a componente
mais pratica aDs conteudos programaticos das varias disciplinas associadas.Consiste
em saidas de campo, que saD tambem coordenadas e orientadas pOTarque610gosda
FundaCj'-aoe tern urn custo associado para alunos e professores. Se existir urn
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cofinanciamento podera
possibilidade de adquirir alguns materiais de apoio
para essassaidas, alem de tonfa-las gratuitas para alunos e professores de Foz Coa.
Colaborayao com 0 projeto PIP A "Cronologia e PaleoAmbientes da Ocupayao
Paleolitica do Vale do Coa", organizando visitas no sentido da proximidade a
comunidade. Fazer visitas de alguns grupos escolares ao territ6rio onde decorrem
trabalhos de campo, complementando com oficinas de arqueologia experimental
tendo em conta os resultados da investigayao.
Colaborayao em atividades desenvolvidas com as entidades fundadoras (DGPC,
Turismo Porto e Norte, APA, Municipio de Vila Nova de Foz Coa e Associayao de
Municipios do Vale do Coa), elaborando programas de atividades para os tecnicos (e
familiares) destas entidades ao Museu e ao territorio ou atividades para 0 publico em

geral.
A~oesde proximidade com a comunidade local
Afigura-se como vantajosoparaaprofundara aproximayaodascomunidadeslocais ao
Museu do Coa voltar a investir em ayoesde proximidade. De entre estasque se
pretendemlevar a cabo durante2015 destacam-se
as visitas ao Museue aos sitios de
Arte Rupestreoferecidasa diversos sectoresda comunidadetais como os lares de
terceiraidade,juntas de freguesiae proprietanosde lojas e restaurantesde Vila Nova
de FozCoa.
Convidar os postos de turismo numa area de 100 km a uma visita ao Museu
acompanhadade uma apresenta9aona gala auroque, onde conste 0 funcionamento das
visitas ao Museu, as gravuras, horarios, pre90s, etc.
Propoe-se ainda alargar 0 ambito territorial destas ayoes a todos os concelhos
pertencentes a Associayao de Municipios do Vale do Coa tentando integrar, para alem
dog diversos sectores da comunidade acima listados, os agrupamentos escolares deste
territorio. Sendo talvez dificil, par variados motivos, que todas estas entidades de urn
territorio tao amplo se possam deslocar ao Museu do Coa e/ou sitios de arte rupestre,
os Serviyos Educativos propoem-se, durante 0 ana de 2015, realizar deslocayoes a
escolas, associayoescomerciais e a outras instituiyoes de todos estes concelhos a fim
de realizar varias das atividades que figuram acima em Atividades Regulares.
E ainda proposto levar a cabo sessoesde divulgayao da investigayao arqueol6gica que
se foi desenvolvendo ao longo dos ultimos anos (em colaborayao com a equipa de
investigayao arqueol6gica) em vcirias localidades dos concelhos da Associayao de
Municipios do Vale do Coa.

Publica~oes

.
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1. Na linha do trabalho ..que
se foi desenvolvendo ate aqui, propoe-se
continuar a desenvolver projetos editoriais com interesse para a divulga<;-aoe
promo<;-aodas atividades dog Servi<;-osEducativos mas tambem para a divulga<;-ao
cientifica. Assim, propoe-se desenvolver projetos editoriais como 0 Cademo de Apoio
aos Professores ou ainda a publica<;-aode trabalhos academicos desenvolvidos sobre
tematicas relacionadas com a Arte do Coa. De notar que estes ou outros projetos
editoriais serao elegiveis para financiamento pOTfundos comunitarios.
2. Publica<;ao da versao portuguesa da tese de doutoramento de Antonio Pedro
Batarda Fernandes. 0 arqueologo da Funda<;aoCoa Parque completou em 2013
doutoramento na Universidade de Bournemouth (Inglaterra) sobre a conserva<;aodog
paineis de arte rupestre do Vale do Coa. Esta tese foi ja objeto de publica<;aona sua
versao inglesa original (httQ://www.amazon.co.uk/Natural-Processes-Degradation-

OQen:Air-B,ock-Art/dQ/1407312402/ref=sr_I_3
?ie=UTI:8&gid=1416418277
&sr=83&keywords=Natural+Q[ocesses+in+oQen-air). Pelo interesse de que se reveste para
os objetivos de salvaguarda da Arte do Coa protagonizados pela Funda<;aoCoa
Parque, propoe-se a sua publica<;aoem lingua portuguesa.

Promo~aoe divulga~ao das atividades e educativas
A promoyao e divulgayao das atividades educativas do Museu do Coa, e fundamental
para captar publico. Propoe-se continuar a promoyao e divulgayao nos moldes que
tern sido feita ate aqui, ou seja seguindo uma estrategia dupla que assentano suporte
fisico (publicayoes como brochuras, panfletos ou outras) e no suporte digital (redes
sociais, site e mailing list).
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FUNDACAoCOAPARQUE
Orcamento

2015 -Gastos

Custos das mercadorias e das materias consumidas (Merchandising e Loja)

62

Fornecimento e servi90s externos

25.000,00
1.000,00
120.000,00

..., Trabalhos especializados I Honorarios (Aven98s)
Publicidade e propaganda {PromoySo e divu~~~?)
---"--]
"!-62f6~
Vigilancia e seguranya I Museu-Nucleos de Arte Rupestre

6221

:1

6222

6223

---"

--~-~-

ConservayAo e reparayAo I Elev., ar condic., insts~g:tecni~)~

2.799,08
10.000,00
1.119,63
1.866,06
1.679,45

Ferramentas e Utensflios

10.000,00

Conservayso e reparayso I Pequenas obras, Equipamentos, etc,
~

6226:1]
6226
,
,.
6226
6226

!
,
f,!
J

'1
I

6231"j
;; -;;. ;;
6233

",1

6234

i~1

1

In. ConservaySo

e reparaySo I Viaturas

\.D Conservayso
0-

e reparac;:ao I Equipamentos

cO ConservayAo
\.D

e reparayAo I Sistemas

;:!

~~~~ :~
6242

'

6243

,

:

-.:

e Multimedia

.
1

Materialescrit6rio(Expediente)
Artigos de oferta
Electricidade

'

6241" ,]
6242~

Audiovisuais

informaticos

,;

Combustfveis/Gerador

'C.

CombustfveisNiaturas

2.500,00
'.

48.140,92
425,97
14.297,23
11.463,23
1.428,24

.
,

Gas
OutrosFluidol

:;i;

'.

6248
6251
6252
6253"

6261':1
6262

,
i

6263'
6265

...

,

273,898,171

-~~-~~

DeslocayOes
e Estadas(Alimentayao,Portagense DeslocsyOes)~~ansporte
de Pessoal

~---

.000

,

1.991,12
0,00
0,00
.1.OQO,OO

"j

8.338,32
3.348,92
1.000,00
4.000,00

,,"

lJ1~=

6267

2.500,00
63

631
632'.J
635
636

707.537,07'

,

";.~!"i
,j

Encargos

Sabre

~![~~S

RemunerayOes

,

"'."

,

Acidentes de!r~b~l~o__:

OJ

638

639;
=--,1;
639

1~
c

Outros
---~

Gastos

Com

!!
;,"

~reforyo

I balsa

de guias)

---~-~--

SUB TOTAL

982.435,24]
--

642

10.650,00

38.164,43

0 Pessoal

Aquisi~es
Serviyo
Educativo
de serviyos

0,00
532.292,32
1
126.430,32

~J~

Gastos de Depreciayao e de Amortizayoes

68769

982.435,241
Este valor corresponde

a custos que nao sao des pes as
:conselho de administral'Ao

r~.
<:::::/~
~" /1-e---
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Or~amento 2015 -Rendimentos

Vendas e Servi~os Prestados
75

7!521

~
~

521

521

Subsfdiosa explora~ao
DGPC
ENTIDADEREGIONALDE TURISMOPORTOE NORTE
A.P.A. -IP

7!5210405

~

521

427.753,38
155.546,68
155.546,68
31.109,34
7.777,33

7812

28.087,171

788302

Outros Nao Especificados(Amortiza~oes/SubJnvestimento)
Outros Nao Especificados(Amortiza~oes/Sub.rnvestimento)Juros,
Dividendose Outros RendimentosSimlTares-

~.~~~:~~
0,00---

~

952.569,16!
, Este valor corresponds

a rendimentos

que vieram a Fundal;:ao ssm quaisquer

746,304,441
78
28,087,171
951.006,261
-79
or788301
~03

que nao sac receitas ( Valor de compensal;:ao da desvalorizal;:ao
custos por transferencia

do IGESPAR

)

0 conselho de administra~ao

ERg" GustaVQ de SQusa Duarte

dos activos fixos tangiveis

