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P1ano~e atividadesda Funda~aoC5aparque em 2017

Tendo em conta a deter
na~ao do Governo em revitalizar a Funda~ao Coa parque e depois
de aprovada a Resolu a do Conselho de Ministros, RESOLU AO DO CONSELHO DE
MINISTROS N.Q 79 201.
DIARIO DA REPUBLICA N.Q 230 2016 SERlE I DE 2016-11-30
entende-se que estarao

iada para a cria<;ao e urn novo rnodelo de funcionarnento

da Fu

da<;ao Coa Parque.

~

Tendo ern conta.a.s dete
urn PIano de atlvldades

jnac;oes d~ docu~e.ntoreferjdoJ
entend~~os c~ntudol apresentar
ue que nao condItiOne urna nova admlnlstra<;ao que entretanto

venha a ser nomeada.

Assrm entendemos
1. Atividades

ro

:

correntes

.Operacionaliza~ao

PAVC e Museu do Coa

do c

trato com a empresa Scenic Tours (realiza~ao de visitas ao Museu

e oficina de arqueologia

perimental).

As atividades

os desta empresa em 2017 envolvem

com os gr

realiza(:ao de visita ao

seu e Oficina de Arqueologia

cada uma das atividades.

-Operacionalizac;ao do

Ji

rdO com a CP -Comboios

48 dias do ano. Preve-se a

Experimental

a 3570 visitantes em

de Portugal no programa "Rota das

Amendoeiras". Dar-se-a

ntinuidade a um programa de colabora~ao entre a Funda~ao e a

CPqu: incentiva, a visita

Museu, quer no perlodo da Festa das Amendoeiras em Flor, mas

tambem para alem dess

ata.

~r

-Celebra~aode protoco om aempresaDouroAzul para realiza~aode visitasao Museu do
Coae Nucleo de arte ru stre da Canadado Inferno. Este processoja se encontra na fase
final de entendimento e t e as partes.

!
'

-Manuten~ao
e aVal
Barcadouro; Rui Reinin;
Aventura -Entretenime
co. parque. Funda~1o para a SalVagU=$~
Rua

dO

MIJ$eU

5150-621)

Tel 00351 279768 260

VIla

Nova

de

Foz

~ao

dos protocolos

com os seguintes Operadores Privados:

Quinta do Chao 0' Ordem -Agro

Turismo; Sabor, Douro e

t e la.z.er,Lda; Oourototal, lda.; Cisterna Unipessoa.l,lda.; Quinta
valolizaqIO
Portugal

n'Jseu@arte-co p1

do

Va~

doCQa

Sede: Fund89lo.

Pa",ue

A",ueologlco

GPS 41.04' 47,90N 107"06 47,81 W
_ar1e~pt

e Museu

/L

de. Pero Martins; ~iles ~tay,

Lda.; Adriano Ramos Pinto -Vinhos, S.A.; Terra de Amorasj

Balrro do Casal;Trllhos d~ ~assado.
0 prOj~to IIViSf tr S dedivulga~ao local/', que vigorou. nos ultimos anos do PAVC.

-Retomar

Junto da comunldade I

al, procurando-se uma melhor artlcula~ao com as Juntas de

Freguesia.

~
'

-Conv~dar
de
Turlsmo;

Clube

entidade.s
Bombelros

de

Ca<;a

-pr~~o.ver

e

~

IOC V

Pesta

deF

periodicamen

~unICI~IOj na rua pedo~
Interatlva nas mesmas

pa~a.melhof
ntaflos;

i

z

Cruz

Coa,

conhecerem
Vermelha

Castelo

portuguesa
0
Museu,

Melhor,

Almendra

e ativ~dades fora do Museu

I da cldade -de

-Delega<;ao
nomeadar:'ente:AGNR;

e

-no

forma a envolver

do

Coa;

Posta

Muxagata;

Centro Cult_ural, na Pra<;a do
a popula<;ao de uma forma

I

-Criar um piano de d.itylga~ao junto dos Postos de Turismo dos distritos da Guarda,
Bragan~a,Viseu e Vila Re,lj Numa segundafase, alargar este piano a nfvel national.
-Formar

ma.is 3 tecnic

Experimental,

da Fundacao

inclusive

para cumprirmos

para a realizacao

lingua Inglesa. Esta forma~ao

0 con

de Oficinas

e fundamental,

nomeadamente

to assinado com a Empresa Scenic Tours. A forma~ao

realizar-se nos momenta

e fraca procura no Coa, nomeadamente

quinzena defevereiro,

mbro e dezembro.

no

-Realizar novas ac;oesde
ji
rupestre

de Arqueologia

devera

nos meses de Janeiro, 1!

rmac;ao aos guias do Parque e Museu, quer nos nudeos de arte

do vale do Co

quer em outros sitios de arte rupestre

fundamental para que a

na regiao. Esta ac;ao e

formac;ao prestada aos visitantes seja cada vel mais completa e

fundamentada arqueolog

mente.

-Diver~i~icar a oferta dfI

O~OSsitios rupestres,

Estas Vlsltas podem

allzadas pelo menos uma vel par meso Preparar Igualmente

ser

itinerario para visitas pe

abrindo

0 ValeAJOSe Esteve~ para visitas.

stres a este nucleo de arte rupestre, que esta mu1to perto do

Museu.

C68 P8r1!U8 -Funaaqlo

para a S81vaguanla

RL18

Vila

do

Muaeu

Tel00351

5150-620

279 766 260

~t

Nova

de

Foz

museu@arie-coa

0

aloriD~iO
!

PO!1'Ig8J

do

Vale

do

C6a

Sede:F..~.o.

h"lue A"lueolOglcoeMuse..

GPS 41"04' 47,9\J N I 07" 06 4781

W

wwwarte.coept
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-~rocurar

parceria com ~1' Operador Turfstico pr~va~o para.retomar

as visitas de barco aos

nucleos de arte rupestre ~~ Canada do Inferno e Rlbelra de Pascas.

-Uma vel que as visitas

Territorio nao SaDapenas realizadas pelos Servi~osda Funda~ao

Coa Parque, mas tamb

por empresas privadas devidamente autorizadas, mediante

protocol0, pela Funda~assegure 0 born cumpri

propoe-se a cria~ao de um pIano de acompanhamento que
to do regulamento do Museu e parque Arqueol6gico do Vale do

Coa, assim como a fiscali

~ao cda qua1idade das visitas ao Vale do Coa. Este piano poderia

ser realizado atraves de i queritos aDs visitantes, visitas nao anunciadas ao campo ejou
implementar 0 processo

"visitante surpresa".

-.Age_ndar e organizar aPt
Ilgacao

com

Slega

~

Verde,

q

Turismo do Porto e Nort

-Quanto

Icipac;ao
er

em

com

feiraS.de

outras

na promo~ao

cientffico,

quer em feir s e atividades

-Reformula~ao

I (Madrid)

no

consequentemente,

como

a~6es conjuntas, quer na participa~ao

no FI

para1isadas

naClonalS,

e ~urfstica,
a Entldade

~uer

em

RegIonal

de

conexao com Siega Verde, e urgente urn retomar de anteriores

contactos

foram

entldades

~atrimonial

e Portugal.

a nossa rela~a

Turismo (Guarda),

divulga.c;ao

ultimos

de promo~ao

turfstica,

em eventos de caracter

como na Feira Iberica de

ou na Boisa de Turismo

de Lisboa. Estas atividades

anos

capacidade

pela

falta

de

financeira

e,

de i i iativa da Funda~ao.

de alguns

cpetos da exposi~ao permanente

Ha novas investigac;oes

e fornecem

permanente,

spetos tecnicos e cientlficos

bem como

dados que deverao

do Museu do Coa.
ser atualizados

na exposi~ao

que fomos identificando

inaugura~ao do Museu e

e carecem de ser alterados

0 caso da falta de urn ap

tamento,

com a arte paleolltica

ar livre, ja que esta nao e exclusiva dos tempos paleoliticos.

tambem

a falta

d

de urn

E, por exemplo,

ainda que breve, sobre a Arte das Grutas em paralelo

explicita~ao

utilizados nas explicacoe

e/ou acrescentados.

desde a

tecnica

sobre

E

os meios de data~ao arqueol6g.ica

obre as cronologias mais recuadas atribulveis

Coa. E ainda 0 caso da in r du~ao da nova informa~ao arqueologica

a arte paleolftica do

sobre as escavacoes dos

ultimos anos no Coa, da

0 urn major relevo ao sftio da Cardina. E e tambem 0 facto de se

terem que tntroduzir

a~oes no grande painel da sala A com os novos sftios de arte

alt

rupestre que entretanto

am classificados como Patrimonio

C6,"""lie. Fund.~ para.SeIv,g~rda
~

Ruaao

Museu,

5150'620

Tel 00361 279768 260

VIla

Nova

de

.

r .IoIIZ'~1o

Foz

rwseu@at\e.coa

I Portugal

t

do

Vale

do

COa

Mundial pela UNESCO.

Sede:Fund.~o, ParqueArqueologlco
eMuse..
GPS 41' 04 4790 III J 07' 00' 4781 W
WWW8r1e-coapt
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-Cria~ao de novos prod

s para a Loja do Museu, com selo da Funda~ao e tendo a arte

rupestre como pano de

do, mas tambem com a presen~a de produtos regionais como 0

azeite, a amendoa e 0 v ho. E urgente esta iniciativa, pois e sabido que a Loja esta hoje
muito carente de novo

rodutos de merchandising, desde as classicas camisolas com

motivos rupestres, ate a spequenos objetos de custos reduzidos que nao tiveram qualquer
investimento nos ultimos nos.
-Continuac;ao

das ativid

dos Monumentos

e Sfti s (18 Abril),

Parque (10 de Agosto),
Patrimonio

es programadas

para os dias comemorativos

Dia International

(Dia International

dos Museus (18 de Maio),

Dia do

i da InauguraC;ao do Museu (31 de Julho), Jornadas Europeias do

(26-28 de S

mbro),

Dia da elevac;ao do Coa a Patrimonio

Dezembro)J, que ja se t

aram uma imagem de marta

colaborac;ao

ntidades,

com Dutra

como

Mundial

(2 de

do Parque e Museu do Coa, em

sejam as Camaras Municipais,

Freguesia, 0 Parque Na

al do Douro International

associa~oes locais. Inde

dentemente

abertos a outras iniciativ

como sejam a Astronomia

das Festas da Amendoeir

m Flor, ou ainda algumas performances

as Juntas de

e 0 ICNF, a ACQA, a ATN e outras

dos dias comemorativos,

0 Parque e Museu estao

no Verao ou as atividades

no ambito

artisticas que podem ter

datas moveis.

Recursosem falta no PAVCe Museudo C6a:
.Realiza~ao de Seguros

tl acidente de trabalho e responsabilidade Civil, que continuam em

falta.
Rever 0 sistema de vigil'~cia das estruturas;
-Aquisi<:ao de novas

fl

uras para realiza<:ao de visitas aos nucleos de arte rupestre.

Gradualrnente, e urgent

renova~ao da frota autornovel, que ja tern 20 anos de servi<:o em

perrnanencia, d: ~orrna

vitar cada vel rnenor visita~ao de publico aDs sftios rupestres do

parqueArqueologlco.
-Aq~iSi:aO

urgente d~ Icomputado~e~ e ~utro

materia] informatico,

nomeadamente

atuallza~ao de software ~~ra a ala admlnlstratlva.

C6a parque. Fundavlopa..

~~

a S8lV8gU8

Rue (k) Museu, 5150.620 Vila Nova de Foz
Tel 00351 279758 260
museu@ar1e.CO&

aIOrlz~Ao do Vale do Co.

Sede: Funda~o. P8Ique Arqueol6glco e Museu

Portugal

GPS41°04;

47,90 N 107"06' 4781 W

wwwarte-coapl
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I.

I-

Aquisj~ao do sistema del~udio-gu.ias para 0 Museu

2. Servi~osEducativos
-Continua~ao das Ofici~i
todo

0 ana no Museu

do

de Arqueologia

Experimental,

oa (Sala Auroque),

no Centro

escolas da regiao do Vale

sac

realizadas

de Rece~ao

de Castelo

ao longo

de

Melhor,

nas

Coa e ate excecionalmente nos pr6prios sitios arqueol6gicos em

momentos de visitas esp

ais.

-Continua~ao

ao e coordena~ao

da organiz

que

das visitas escolares ao Museu e territorio

ao

longo de todo 0 ana.
Continua~ao do program

0 Coa na Escola", um leque de atividades com alunos da area da

Biologia e Geologia organ

do em colabora~ao

com a Escola Secundaria de Vila Nova de Foz

Coa,
Continua~ao

da progra

~ao das Oficinas

Educativas para um publico

juvenil,

assim

distribuidas:
"Os Pequenos Arqueolog

Sf (8 aos 14 anos)

"Era uma vel no Vale do

a" (pre-escolar-

Jogo de tabuleiro

5 anos)

e jogo ~i ante de chao" A descoberta do Vale do Coa" (todos ospublicos),

que e realizado quer no

useu (Sala Auroque),

quer no ambito

do programa

"0 Coa na

Escola" nos diferentes m~1 clpios do PAVC,
"Mexe-te cabrinha",

ofici~

de anima~ao (8 aos 14 anos.).

-Apresenta~oes ao longoldp ana escolar: "0 que e a Arqueologia?",
-Programa~oes especiai

ara festividades (como a Amendoeira em Flor) e periodos de

ferias escolares, como

Pascoa, nas Ferias de Verao e no Natal, criando programas

abrangentes para mome

os em que se preve a afluencia de mais visitantes, par vezes

integrando grupos fami f res, mas quase sempre grupos organizados. As ativfdades
desenvolvidas neste am to consistem em visitas espedais ao Museu e ao territorio,
acompanhadas par ofidn

de arqueologia experimental ou workshops tematicos. Nas ferias

escolares sao orientadas

ra ATlse familias.

~f

C6aP8"'ue
-F_cQlo~,.
8Sa1YagUard 8
R\18 do Museu, 5150-620 Vila Nova de Foz
Tel 00361279768
260
mI!8eU~ane-coa

810riZa~'Odo Vale do Co.

r PO11IJgat

Sed.: Fund~O. PalqU8 ArqueoloufCo e Museu
GPS 41'04

4790 N I 07'06' 4781 W

wwwart8-i»ap!
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-Os SE organizam aind 1jViSitas a alguns grupos escolares ao territorio

onde decorrem

trabalhos~rqueol~gjcOS

campo, visitas que podem se: complem,e~tadas.com ~fici~as de

arqueologta experlmenta

daptadas aos resultados ou a problematlca da Investlga~ao em

curso.

tt

-Os SEcontinuarao a aSS urar tambem a monitoriza~ao da presen~a do PAVCe Museu do
Coa nas redes sociais, n meadamente atraves do Facebook, Twiter, Instagram e do
YouTube. Monitorizam ig

Imente a nossa presen~a no TripAdvisor.

3. Investiga~ao

3.1. Projeto

PTDC/EPH-A~QjO326/2014

PALAEOCOA -A

tronsit;:ao do Neondertol

para 0

HomemAnatomicomentel£t1odernono Valedo Coo:ambientes,simbolismoe redessociais
0 projeto

PTDC/EPH-AR

Homem Anatamicament

PALAEOCOA -A

transit;oo

do Neandertal

oderno no Vale do Coo: ambientes, simbolisma

para 0

e redes sociais,

sob a coordena~ao de Thi

ry Aubry, foi aprovado pelo painel de avalia~ao da Funda~ao para

a Ciencia e a Tecno1ogia,

os termos do n2 2 do artigo 1142 do Regulamento

Dominio

da

Competitiv

Fevereiro). Neste momen
Este projeto

tern

investigadores
integrados

a Fu

(2 prates

em 7 institui~

de e Internacionaliza~ao

(portaria

aguarda-se 0 financiamento

pelo programa

a~ao Coa Parque como
res agregados,

Institui~ao

10 doutorados,

s, de Portugal -Funda~ao

Especifico do

n257-A/2015,

de 27 de

Compete 2020.

proponente

3 mestrados

e integra

Coa Parque, Universidade

de Colmbra

ade de Lisboa (UNIARQ), Dire~ao Geral do Patrimonio

(lARQ), Espanha (Univers

ade de Barcelona, SERP)e Dinamarca (Aarhus University).

continua~ao

taref+lintegradas

dos trabal

Coa), iniciados em 2014 n

s de campo no sftio da Cardina (Santa Comba, Vila Nova de Foz
ambito

do P.I.P.A. "C,on%gio

e pofeoombientes

,com 0 objectivo de evidenciar a totalidade

estruturas

ravettenses,

territ6rio

national e a es

Cultural

no pIano de trabalho para 2017:

po/eolftico do Vole do Co
habitacionais

17

e 2 licenciados)

(.CEGOT, MARE), Univers

Sao as seguintesas
.A

0326/2014

que nao tem,

do oCUPOt;aO

de uma das grandes

ate ao momenta,

equivalente

no

a~ao dos nfveis de ocupa~ao do Paleolftico Medio;

Sede:Fund.~. Pa"",e Arqueologlcoe Museu
GPS 41'04' 47,90N

I 07' 06 4781

W

\/.""'8rte.003pt

6

~

.Preve-se

0 levantament9 t~tOg~afi~O~ridimenSiOnaldas es:ruturas escavadas com vista a

uma eventual futura mus~"lza~aoJ In Situ ou no Museu do Coa;
.Continuac;ao

do

escavac;ao a integrar

Arqueologia

estUd~!

inventariac;ao

no e

olio do Museu

da Universi

dos

materiais

arqueologicos

do Coa (Fundac;ao

Coa Parque,

recolhidos
UNIARQ

em

Centro

e de Usboa, Seminari d'Estudis i Recerques Prehistoriques,

de

Fac.

de Geografia i HistoriaJ U i ersitat Barcelona);

t

.Realiza~ao de prospe~ao~ offsica no sftio da Cardina, com a colabora~ao da empresa Dryas
Arqueologia:
.Dat~~ao

~el~

I
radjocar~O

lummescencla

de

Earth Sciences,
ocupa~ao

sedlm

Aarhus

humana

~~

dOS r.est~s

n os

U i ersity)

e da a

~~

I

Recerques

laboratory

Ra~iocarbon

for

do sftio da Cardinal

~ec,o~stitUi~ao

P

Jstorlques,

CEGOT-Centro de Estu

Acc~lerator

luminescence

Dating,

para precisar

0 quadro

Unit!

e par

Department

of

cronol6gico

da

paleoambien~al

Fac.

de

Geografla

.(Fu.nda~ao

co.a

I

Unlversltat

Historla,

pa~que,

Seminari

Barcelona,

s em Geografia e Ordenamento do Territorio; Departamento de

Geografia, Faculdade de
.Estudo

(Oxford

do Vale do Coa;

.Estudo .ge~arqueOlogico
d'Estudls

(Nordic

de fauna

ras, Universidade de Coimbra);

*
arQUeOZOOIOgiC

dOS vestigios

arQueociencias -Dire~ao-

osteologicos

rat do Patrimonio

da

Cardina

(laboratorio

de

Cultural, Faculty of Ufe Sciences -University

of

Manchester);
.Prospe~oes
geograficas

geol6gicas

s recursos

de Portugal

Espanha (Bacia do Dou
Recerques Prehistorique

), em colabora~ao

das

traba.\hO

nos sitios do Coa em varias area
e Bacia Lusitaniana)

com investigadores

do Seminari

, Fac. de Geografia i Historia -Universitat

Faculdade de Ciencias da
.Concl~SaO

Ifticos utilizados

( ale do Coa, Beiras, Tras-os-Montes

e em

d'Estudis

de Barcelona,

UNIARQ,

niversidade de Lisboa);

1t

e levantamento

de

arte

rupestre

desenvolvidos

durante

0 ana

anterior;
.Organizar

e vetorizar os q~senhos de campo dos anteriores trabalhos na CardinG;

"

t
C6a'Irque .Fund.~ pI" ISllvaUUlrd

Vllorizl~lo do Valedo COI

RuadO Museu. 5150-620lI1la Nova de Foz
Tei 00351 279768 260
museu@ane-coapt

Portugal

Sede,Fund.~. PlrqueArqueol6gicoe Museu
GP$ 41"04' 4790N

I 07"06' 4781 W

wwwarte-coapt
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i

.:artici.pa~:o

em congre
1 st s in~ern,a,cionaiSpara a difusa~ d~s result~dos do ~r.ojeto de

Jnvestlga~ao sobre a t

ologla "tica, estudo da organlza<;ao espaclal dos SltlOS e do

aprovisionamentoem m t rias-primaslitlcas;
.Elabora~ao de artigos e~ ~vistas naciona1s
e internacionaisda especialidadei
.fntegra~ao dos novas respl~adosnosconteudosda Museu sempreque sejarelevantee tal se
reve1etecnicamentepos4itel
2.2. Outros projetos de i~vestiga~ao

ff

-Continua~ao da reda~a

0 livro sobre 0 inventario dos sitios da arte do Coa, que devera

terminar durante 0 ana

2017, tendo em conta que a sua publica~ao ja foi aceite, sem

encargos financeiros pa

a Funda~ao, pela editora britanica de literatura arqueologica

"Archaeopress" .
-Continua~ao

~f

da prosP ao arqueologica de novas s{tios de arte rupestre na area de

distribui<;ao da Arte do

a ou de novas rochas nos sitios ja conhecidos, fazendo-se em

si:nultaneo.a fiscaliza<;ao
Coa e atuahzando em pe

t:rre.no, ~a con~~rva<;aodo patrimonio a~queologiCOdo Vale do
anencla 0 InVentar1Oda arte rupestre do Coa.

Continua~ao da realiza~~~ da Base de Dados de Motivos Paleoliticos do Vale do Coa.
-.Orga~iZa?aO
Hldroelectrlco
-Sabemos

do arqui~~

do espolio

~~ Arte

Mo~el

proveniente

do~ Aproveitamento

do Vale dq ~abor, em deposito nos arqUlvos do Museu do Coa.

que a anunc

da e proxima colabora~ao

entre a Funda~ao e 0 Ministerio

Ciencia e do Ensino Su e tor atraves de duas universidades

(UM e UTAD), ja permttiu

a fundos comunitarios,

a

elaboral;ao de um projet

polivalente

uma major projel;ao inte

acional do PAVC e do Museu do Coa. A aprova~ao deste projeto, a

efetivar-se ja em 2017,

que foi submetido

da

na base de

r ssupoe uma serie de novas dados (quer de investiga~ao, quer de

divulga~ao) para este n

0 programa de Atividades,

que de momenta

nao poderao ainda

ser aqui descriminadas.

~~

co. Pa~. -FuncI'~Aoparaa saJvagua

vaJorl"~IO do Vale do Cl>a

Rua do Museu, 5150-620 Vita Nova de Foz

Tel 00351 279768 260

museu@arte

I POnugal

pi

$ede: Fund8$io,Pa"l"e
A"lueologleo
GPS 41"04' 47,90NIOroOO' 4781 W

e Muse"

wwwarte-eoapt
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.

A-~-,c~

S. Exposi~oes
Fevefeifo/Mar~o
Processos biol6gicos

do!

estudos realizados no Va
Fotogrofio

no Asia (titulo

lonlzo<;ao do orte rupestre

de or livre -Liquenes

(a partir

de

do Coa e no Vale do Sabor pel a Doutora Joana Marques)
finitivo a decidir). Fotografias de Joao Pedro Camelo.

~~

EstandoprevistaAadesm tagem, na primeira sema~a de Janeir~, da :xposi~ao "Bangudae
no Museu do Coa", sob a arte rupestre na Corela do Sui, nao estao ate ao momenta
previstasoutras exposi~N a partir de finais de Mar~o.

Vila Nova de Foz Coa, De~~mbro, 2016

Gustava Duarte

Std.: Fund.~o. P.",ue Arqueotogico .Museu
GPS 41.04 47,.90," I 07* 00 4781 W
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