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ARQUEOLOGIAvsDESENVOLV~NTO?

Sobre as margens de um rio que ecoa
HENRIQUE ALMEIDA

Um rio interior aguarda.
Aguarda um relâmpago,
um raio de sol,
outro corpo.
Eugénio de Andrade

A Mons. Celso, Amigo de referência, para sempre.

O.

VIAGENS ... NA MINHA TERRA

Desde há muito não se vivia em Portugal uma discussão pública tão
acalorada e dicotómica como a suscitada pela descoberta das gravuras
rupestres do vale do Côa. Pelo menos no que respeita à repercussão de um
achado arqueológico, não há memória de tamanha polémica e de tão amplo
debate. Desconheço ainda, na data em que escrevo, a decisão final sobre o
imbróglio: barragem e/ou gravuras. Contudo, entendo que para além da
opção das instâncias do poder, qualquer que ele seja, há lugar para uma
reflexão cultural, ponderada, sobre o assunto. Aqui lavro, por isso, as
seguintes notas, com o objectivo de defender a necessidade de salvaguardar
o essencial, tendo em conta que jamais poderá haver consenso sobre esta
questão.
Numa visão retrospectiva, verificamos que o tema das "gravuras
rupestres do vale do Côa" se tornou num verdadeiro (e )feito mediático,
propiciando a valia do aforismo popular "cada cabeça sua sentença".
E se nem sempre o assunto foi tratado com isenção deontológica por
parte da comunicação social, há que reconhecer o contributo da imprensa na inventariação das diferentes fases (e faces) do caso Foz
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Côa l • Os media contribuiram decisivamente para que as gravuras préhistóricas ganhassem junto da comunidade nacional e internacional a projecção só possível pelos recursos que tomam a nossa sociedade planetária
uma aldeia global, como profetizava Marshall McLuhan. Graças às ondas
hertzianas, transmissões por satélite e quejandos, nenhum homo cultus
desconhece a polémica questão da preservação da arte paleolítica de Foz
Côa.
Foi ainda devido aos media que se deu o alastramento social da
"gravuromania", fenómeno conhecido pela panóplia de efeitos secundários:
slogans, música e vestes, abaixo-assinados, acampamentos e movimentações
estudantis, comercialização de produtos vinícolas, visitas de estudo e
exposições de arte, cartazes, postais e autocolantes, venda de obras de arte
e concertos musicais, etc. Noutra vertente de iniciativas, realizaram-se por
todo o país sessões de esclarecimento, debates, colóquios, entrevistas, e
editaram-se brochuras, suplementos e números especiais de revistas. O
fenómeno ganhou também repercussão além fronteiras, em foruns de
cunho científico e académico, alguns deles ainda em preparação e outros
em rescaldo.
Procurei acompanhar pari passu o debate público, ora com valimento,
ora com espanto, tão rica e salutar foi a interactividade da polémica, embora
com seus momentos de lucidez e com seus expoentes de delírio. Após
aturada apreciação dos momentos cruciais da controvérsia, entendi dever
dar o meu contributo cívico e intelectual; bem ao jeito do estilo garrettiano,
pronunciei-me. Esta crónica resulta pois das reflexões suscitadas por tudo
quanto vi e ouvi, pensei e senti, a partir das viagens ... na minha terra2 !
Paralelamente, a incursão pelos discursos da arqueologia justifica-se pelo
preito e homenagem que nesta oportunidade quero render a Mons. Celso
Tavares da Silva. V árias vezes o ouvi dissertar sobre este tema e com ele

1 Com efeito, grande parte das citações avulsas que o leitor aqui encontra (muitas
vezes limitadas a simples expressões usadas em títulos ou subtítulos) provêm de
extractos da imprensa, nomeadadamente dos diários "Público", "Jornal de Notícias" e
"Diário de Notícias", e dos semanários "Expresso" e "Independente", todos eles
particularmente atentos à evolução do assunto. Houve da nossa parte a preocupação de
mencionar a origem das informações utilizadas por esses periódicos, optando-se por
vezes pelo uso livre das transcrições, o que não obsta, obviamente, a que se possa dar
prova documental de afirmações alheias aqui ancoradas... De resto, o dossier de
imprensa relativo a este caso deixa já umas estantes de arquivo bem compostas ...
2 "É puramente histórico, isto" - como diria Almeida Garrett nas suas Viagens ...
O autor foi nado e criado em V. N. de Foz Côa, tendo por isso acompanhado muito de
perto, e com acréscimo de sensibilidade humana, tudo quanto envolveu a discussão
técnica e cultural da questão.

ARQUEOLOGIA vs DESENVOLVIMENTO?

215

aprendi a não ser dogmático nas posições desta peleja; como em nada na
vida!

1.

UM RIO COBIÇADO

Desde a década de 60, pelo menos, que as águas do Côa estiveram sob
mira dos especialistas de aproveitamentos hídricos, numa perspectiva de
gestão de recursos naturais. Não vem de agora o sonho (ou devaneio?) de
inverter o curso natural do rio, e mesmo o de proceder ao seu transvase para
terras mais áridas do Sul. Esta última eventualidade, ora acolhida ora
enjeitada pelo poder político, veio distender a história com pitadas de
ficção, trazendo à ribalta o ingrediente acrescido do "destino oculto das
águas do Côa".
Quando no início dos anos 90 a EDP desenhou o plano de
desenvolvimento do sistema electroprodutor nacional, pretendia fazer
deste empreendimento um caso paradigmático. O "dossier de Foz Côa"
devia ser exemplar hic et ubique para qualquer processo futuro,
designadamente ao nível do estudo do impacto ambiental (ElA). A partir de
Março de 1992, após despacho favorável da sede governamental, a empresa
mete mãos à obra e apropria-se de todo o leito fluvial a ser submerso até à
cota dos 230 metros. Ali projectou erguer, por entre desertificada penedia
- não morava ali, convenhamos, o sublime enlevo das faldas do Côa - , um
ingente muro de mais de 1 milhão de m3 de betão, a que o vulgo dá o nome
de barragem, sinal de progresso.
Foz Côa assistia assim à promessa do seu Eldorado. Vaticinavam-lhe
que o índice de abandono da população local iria ser contrariado. "Valerá
a pena, outra vez, viver na região do Côa; e para muitos que partiram,
regressar poderá ser um projecto viável" - antevia o prospecto distribuído
em sessão solene nos Paços do Concelho. Era compreensível o júbilo com
o toque de alvorada. A Câmara Municipal assumia uma atitude reivindicativa
e projectava o desenvolvimento daí decorrente. A população local via luzir
na galinha de ovos de ouro a mais valia rentável a tilintar nos bolsos do
sector comercial e imobiliário.
Por mim, ligado desde as raízes à terra fozcoense, nunca me galvanizou
o megaprojecto da barragem. Não porque desdenhe as proezas da técnica,
ou descure os factores de desenvolvimento. Mas porque entendia não ser
este o modelo que mais convinha à região do Côa. Mesmo admitindo o
aproveitamento turístico, sazonal, daquele artificial aquário de 500 milhões
de m3, não me empolgava por aí além vir a perder a vista numa colossal
albufeira de 1564 ha. Ademais, a previsível alteração microclimática era
susceptível de afectar as características associadas à produção dos vinhos
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generosos da região. Estudos técnicos procuraram desvanecer o receio, mas
não lhes retribui mais que o benefício da dúvida, com muitas reservas.
Parecia-me mais equilibrada· a opção por mini-hídricas em cascata,
projectadas para obtenção de resultados parcialmente idênticos.
Mas era outro o alcance do projecto, que esgrimia números e estatísticas
para se autojustificar. Entendi que o critério decisivo para o delineamento
do projecto foi o do interesse nacional. Justificado por razões estratégicas
ou conjunturais, pelo benefício advindo a jusante do aproveitamento de Foz
Côa, esse interesse foi claramente sobreposto ao interesse regional.
Tudo fazia crer que esta iria ser "a mãe-de-todas-as-obras" para um
concelho desertificado, que vive sobretudo (e ufanamente, diga-se!) da sua
ruralidade. E quando, no final de 1992, é assinado o contrato de adjudicação
da la fase de obras, no montante de 11 milhões de contos, o processo de
plano plurianual de
construção da barragem parecia já irreversível.
investimentos da EDP tinha a calendarização perfeitamente definida: o
aproveitamento hidroeléctrico do Côa devia estar concluído em 1998!

°

2. UMA PESADA HERANÇA
Todavia, com a chegada do Outono de 1994, qual ironia do destino,
Foz Côa começava a ser catapultada para a grande informação mediática,
graças ao reconhecimento da importância de vestígios de arte paleolítica,
surgidos precisamente a escassas centenas de metros do paredão da barragem.
Mas porquê a ocultação dos achados à comunidade científica durante tanto
tempo, o tempo útil para reconversão e implantação da barragem noutro
local?
Muito antes desperta para a existência das gravuras rupestres a partir
do relatório do ElA, apresentado pela equipa chefiada pelo arqueólogo
Sande Lemos (e no qual eram já identificados 68 sítios), a EDP procura
desembaraçar-se airosamente da embrulhada. Tinha sido a própria empresa
a incentivar o levantamento arqueológico da zona através da subvenção de
uma equipa de trabalho, ao abrigo do protocolo estabelecido com o IPPAR.
Podia pois jurar a pés juntos ter actuado de boa fé em todo este processo.
Não era da sua competência sancionar e muito menos publicitar a "real
importância do achado arqueológico".
Passados alguns meses, depois do parecer entretanto emitido por
especialistas da UNESCO, a EDP reavalia o investimento em causa,
tentando contrariar a exploração perversa desta alhada. Briosa do
reconhecimento internacional da sua "competência, isenção e dedicação",
a Direcção Central de Planeamento lança um comunicado de apaziguamento
com os defensores da preservação das gravuras, reiterando que "não será
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por sua causa que o património arqueológico português correrá qualquer
perigo". Um responsável da Admininistração da empresa chega mesmo a
admitir perante um grupo de arqueólogos deslocar a barragem para montante,
para evitar a submersão das gravuras. Mas tornou-se depois nítido que tal
alternativa não passava de retórica insuflada; passados dias, noutro contexto,
António Vidigal viria a reconhecer não poder abdicar-se do projecto da
barragem.
Vendo incontrolada a labareda da polémica, mas pretendendo, quiçá,
reorientá-la, a empresa dá então a conhecer em Abril de 1995, através da
imprensa3, o plano oficioso da construção da "aldeia paleolítica",
ironicamente apelidada por alguns de parque jurássico. Era a primeira
proposta concreta a pretender compatibilizar a construção da barragem
com a preservação das gravuras. Uma solução que mais não era do que a
moeda de troca para potenciar a conclusão da barragem. Por outro lado, o
Governo dava cumprimento ao parecer da UNESCO, no qual se recomendava
a "suspensão temporária das obras da barragem a fim de se realizarem
estudos indispensáveis a uma decisão sobre o problema". A calendarização
fora efectivamente atrasada uns quantos meses relativamente à fase de
adjudicação de encargos com equipamento. Mas o avanço paulatino das
obras e a avaliação dos compromissos já assumidos (a envolverem verbas
demasiado elevadas, fosse a título de novas adjudicações, fosse pelas
indemnizações com custos acrescidos) indiciavam a irreversibilidade do
empreendimento. E o sonho da EDP, megalómano como o seu projecto,
ia-se tornando realidade.

3.

POSIÇÕES EQUÍVOCAS E OPOSIÇÕES EQUIVOCADAS

Juntando as peças deste intrincado puzzle, podemos analisar agora em
que consistiu o tão propalado "escândalo do vale do Côa". A génese do
problema justifica até uma maior dissecação, porque tem contornos
susceptíveis de uma melhor clarificação. Em síntese, direi o que verdadeiramente (me) escandalizou no historial desta verdadeira cruzada nacional
- com avanços e recuos - em defesa dos achados pré-históricos. Fá-Io-ei a
partir de três vectores:
3.1. O primeiro tem a ver com a assumpção de responsabilidades.
Vivendo num regime democrático e num estado de direito, escandalizou a

3 Referimo-nos à edição do semanário "Independente", de 13 de Abril de 1995, que
fazia a sua grande manchete com este título: "CÔA A QUEM DOER" - "Exclusivo:
plano do governo para "salvar" Foz Côa custa 3 milhões".
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inércia - um misto de inépcia e displicência - relativa à actuação do
organismo responsável pela defesa do nosso património, o IPPAR.
Data de 1990 a encomenda do ElA, em cujo relatório final ficaram
identificados diferentes vestígios arqueológicos desde a pré-história. Foram
então referenciados quatro abrigos com pinturas rupestres do período
calcolítico, dois possíveis habitats pré-históricos, quatro locais com vestígios
do período romano e alti-medieval, entre outros vestígios, sendo alguns
deles considerados pela equipa técnica de arqueólogos como de "interesse
excepcional". Foi mesmo sugerida a constituição de uma equipa de
especialistas para estudar o local. E ao abrigo do acordo formalizado com
a EDP, foi possível intensificar a pesquisa, do que resultou o achado de um
vasto complexo de arte rupestre, desde o período paleolítico à Idade do
Ferro, ampliado, mais tarde, com as descobertas de outros conjuntos
tomados visíveis aquando do abaixamento do nível das águas. Nessa altura
já não havia grandes dúvidas: apesar de algumas novidades na morfologia
de certas gravuras, e não obstante uma iconografia restrita das espécies
zoomórficas representadas, a técnica, o estilo e a tipologia levavam a pensar
estarmos perante ... " grafitis rupestres".
Pois bem, confirmada a existência daqueles vestígios na zona a
submergir pela albufeira e tendo já o técnico-chefe dos trabalhos, Nelson
Rebanda, admitido. publicamente a existência de "conjuntos rupestres
detectados na zona de construção da barragem", mesmo se ignorando então
a sua real extensão, não pode compreender-se o silêncio conivente, pelo
menos para com a comunidade científica. Fosse pelas alegadas "razões de
segurança" ou por decisão estratégica devido a projectos académicos, como
explicar a ocultação ou sonegação de informações? Houve distração, foi
descuido? Só a incompetência e a impunidade podem justificar o
comportamento destes nossos políticos acacianos. É que, convenhamos,
era aquela a altura para se levantar a questão da escolha do local de
construção da barragem.
A primeira grande falha começa aqui. Acumularam-se erros
imponderáveis na área de actuação do poder cultural, pelo que a alegação
em nome da cultura viu mais tarde enfraquecido o seu poder de reivindicação.
Perante o apagamento autofágico do IPPAR, os homens de cultura, que
julgavam poder confiar no "organismo de tutela", perderam legitimidade
de argumentação. Dir-me-ão que a SEC alijou responsabilidades ao decidir
classificar o lugar como património nacional. Mas viria a ser depois o então
detentor do cargo quem, ao invés de reivindicar a possibilidade conferida
por lei para impedir qualquer tipo de obras, atesta in situ o fraco impacto
visual das gravuras. Sem comentários.
E por que não seguiram de imediato novas equipas de trabalho para o
Vale do Côa? Aí se devia ter procedido a um levantamento exaustivo do
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terreno, através de uma prospecção programada de forma extensa e intensiva.
Este trabalho deveria nortear-se pela procura de vestígios humanos (habitats,
utensílios e outros testemunhos de ocupação nas margens do rio), em busca
do enquadramento paleo-ambiental, que possibilitasse um melhor
conhecimento da antiguidade das gravuras. Uma tarefa, aliás, que poderia
ser feita em articulação com a equipa sediada no local, então limitada aos
meios técnicos e humanos disponíveis. A filosofia de actuação em campo
era claramente a da chamada arqueologia de salvamento ("Archéologie de
Sauvetage"), tendo como objectivo minimizar os efeitos decorrentes do
enchimento da albufeira, viabilizando uma eventual trasladação dos vestígios
arqueológicos de valor relevante. Porque era essa a política da EDP,
senhora da área de submersão, disposta até, segundo "situação de
compromisso", a conceder mais tempo do que o previsto para elaboração
desses estudos.
A própria empresa chegou a dar como exemplo o recente caso francês
da construção da barragem de Villerest, no rio Loir, onde foi possível
estudar exaustivamente os vestígios durante o período de construção da
barragem. Mas aí, para estudar as cinco estações arqueológicas a submergir
(entre as quais a de Ville Brun, a maior de França ao ar livre, conhecida há
100 anos, mas nunca investigada até então ... ), foram chamadas a intervir
várias equipas de arqueólogos, constituindo-se mesmo um programa de
formação intensiva de estudantes.
O mesmo não aconteceu no Vale do Côa. Enquanto arqueólogos e
IPPAR pareciam lutar em campos opostos, não se avançou sequer com o
processo de classificação do sítio como património mundial. Tomou-se
evidente a desorientação, ou talvez mesmo a ausência de uma política
cultural, à qual competia responder com prontidão a uma dupla emergência:
primeiro, a favor de um melhor conhecimento das gravuras e da sua
identificação cronológica; depois, mostrando vontade de travar, com todos
os meios ao seu alcance, a política do facto consumado. E assim chegámos
à actual situação, após sucessivos adiamentos e arrastamentos de
comprOInissos, continuando o nó górdio por cortar. Poderá explicar-se esta
inoperância do poder cultural pela insignificância de verbas disp<,míveis?
Servirão estas apenas para a auto-subsistência do IPPAR? Melhor será
extinguir o organismo. Talvez nem se dê pela sua falta.
3.2. Direi em segundo lugar que, internamente, este não foi um caso
apreciável para anossa arqueologia, ou, melhor, para os nossos arqueólogos.
Quem representa, afinal, a comunidade de arqueólogos do meu país? Que
movimento associativo tem legitimidade para emitir uma voz colectiva,
concertada, interventiva, respeitada e reivindicativa? Foz Côa dividiu os
arqueólogos. A população local e o país ficaram confusos. Os "mestres de
ofício" não se entenderam inter pares. Alguns persistiram em falar apenas
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a título individual. Outros fizeram de Vale do Côa uma guerrilha institucional
e científica, da qual vão subsistir sequelas.
E se a divisão era compreensível em certas matérias, já o mesmo não
pode dizer-se em relação a outras, essenciais, como a da preservação dos
achados no espaço natural. A confusão foi nítida e teima em persistir:
arqueólogos sugerem soluções técnicas (algumas mirabolantes) e
engenheiros emitem opiniões sobre o património descoberto. Muito estranhei
a incongruência de argumentação de reputados arqueólogos, que não
menciono para não pessoalizar a questão. É que houve quem argumentasse
que "a construção da barrragem ia trazer a desertificação humana àquela
região interior do Distrito da Guarda"; como houve vozes, das mais
reputadas, que rotularam de quixotesca a luta dos detractores da construção
da empreendimento, por ser "demasiado tarde para fazer parar as obras",
para, quatro meses volvidos, verberarem os governantes pela responsabilidade de continuação das mesmas obras, exigindo, sob risco de abandonar
a profissão, a imediata paragem dos trabalhos. Para registar, mas adiante.
Das indefinições manifestadas resultou o alargamento da margem de
manobra das instâncias decisórias para actuarem em conformidade com
critérios políticos e não culturais. Porque não houve desde início
convergência de intenções quanto ao essencial? Porque não lançaram
oportunamente os nossos arqueólogos profissionais, designadamente os
especialistas do Paleolítico, "por imperativo deontológico profissional" como mais tarde, tarde demais, vieram a proclamar - uma verdadeira
campanha de esclarecimento técnico, científico e social, sobre as características únicas dos achados? Alargando a questão: porque não houve
reacção pública a alertas dados em estudos e revistas da especialidade?
Num deles, datado de 1967 e reeditado em 1983,já Adriano Vasco Rodrigues salientava a importância das gravuras rupestres do Vale do Côa4 •
E será que alguém atentou no prospecto distribuído pela EDP em 1992,
no qual se reproduzia uma pintura esquemática de um antropomorfo, a
vermelho ocre? É que, a ladeá-lo, estava inscrita a seguinte legenda, quiçá
4 Consulte-se a monografia de Adriano Vasco Rodrigues, Terras da Meda Natureza e Cultura, ed. da C. M. da Meda, 1983, onde se retomam trabalhos já

publicados anteriormente. Aí se admite que aquela região era povoada no Paleolítico e
se alude a vestígios dessa época na bacia do Côa. Já não damos a mesma relevância ao
facto de um médico fozcoense, José Silvério Salgado de Andrade, no decurso de estudos
históricos e arqueológicos que realizou na região em 1939, ter descoberto e dado
importância àquelas mesmas gravuras que vieram agora causar toda esta celeuma. Os
achados deste intelectual, falecido em 1959 (cujas ligações a minha farm1ia, por vários
laços, foram muito estreitas, passe o teor confessional), foram divulgados no "Anuário
da Região Duriense", em Outubro de 1939. Já aí se recomendava a realização de estudos
mais aprofundados sobre as gravuras, apelo a que ninguém terá dado ouvidos ...
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intencionalmente ambígua: "a memória dos povos que desde há milénios
se estabeleceram no Vale do Côa subsiste nas marcas que deixaram( ... ).
Memória nebulosa porque pouco estudada, será reavivada com a construção
da obra( ... ). Por isso os vestígios deixados por antepassados estão a ser
estudados de forma sistemática". Ninguém leu? Será admissível reagir-se
apenas ao eco propagado pela comunicação social? E se ninguém tivesse
accionado o alarme público? Seria Foz Côa mais um entre tantos outros
casos de apagamento vil do nosso património?
Organizações como a APA e outras congéneres deviam acompanhar
e estar mais atentas às repercussões dos dados fornecidos pelos ElA. Se não,
quem substima, afinal, os dados desses estudos? Se Foz Côa se tomou um
emblema da arqueologia nacional (e até internacional), os arqueólogos
portugueses acordaram tarde, não sei se tarde despertando para o "pesadelo
do Côa".
3.3. Em terceiro lugar, saliento o facto de em tomo da construção de
gigantescos empreendimentos se criar inevitavelmente uma teia de interesses
de grupos sócio-económicos e até políticos. Tenhamos presente, no plano
económico, que o investimento em causa pode atingir os 50 milhões de
contos, estando em carteira, já gastos ou adjudicados com encomendas de
material e tecnologia, cerca de 30 milhões. E não esqueçamos as repercussões
sociais de uma eventual desistência tardia do empreendimento, com
consequências, directas e indirectas, para mais de um milhar de pessoas.
Por isso os trabalhadores da barragem se manifestaram também
publicamente, quando a redução dos turnos laborais começou a ameaçar a
preservação ... dos seus postos de trabalho. Contra a implacável crueza do
desemprego, não basta o manto efémero das quimeras ... Estes são factores
de muito peso, mesmo sem deverem ser tomados, em última instância,
como impeditivos da desistência definitiva das obras. Em qualquer caso, há
sempre pressões de ambas as partes da contenda, por maior que seja a
transparência e a lisura dos procedimentos legais.
Ensina-nos também a história que um projecto desta envergadura
raramente é pacífico. E este nunca poderia sê-lo, pois a preceder a descoberta
da importância das gravuras havia já um outro caso: o da oposição à
submersão de uma zona de excelência de produção vinícola. O Governo
tomara a decisão de sacrificar essa área em favor da barragem, mas a luta
contra essa opção jamais conhecera tréguas. Acredito pois que certas cenas
de pugilato verbal expendidas por vezes ao jeito de franco-atirador, em
favor da defesa genuína da "qualidade do vinho da primeira região
classificada do mundo", se tenham mesclado, a coberto das gravuras, em
estratégias de combate mais ou menos sub-reptícias.
Sobre o plano sociológico, muito haveria igualmente a dizer. É quase
incontável a diversidade de manifestações públicas suscitadas pelos
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manifestantes pró-gravuras, como de início enunciei. Cada uma delas
merecia um comentário particular, não compatível com o âmbito destas
notas. Saliento apenas o arejado ímpeto por parte dos mais jovens. Eles
aderiram altamente a uma moda in, com sortilégios nem sempre bem
. canalizados pelos impulsionadores de algumas das iniciativas. Julgo que
muitos dos estudantes mais jovens não chegaram a tomar consciência das
verdadeiras raízes do problema, tendo embandeirado um slogan, que,
receio, se perca no ruído dos acordes efémeros da vertente simbólica ou
ideológica da questão.
No plano político, encontrei igualmente encenações verdadeiramente
caricatas. Tivesse eu talento de Bordalo Pinheiro e faria dos trejeitos um
autêntico florilégio. Do surrealismo de certas declarações públicas se pode
aferir a leviandade com que se encaram problemas de complexa equação.
Como explicar a ânsia de notoriedade mediática, sem conhecimento da
sequência do emaranhado processo, das características do lugar, do plano
de obras, dos estudos já feitos, etc? Poderão os responsáveis políticos
pronunciar-se emotivamente, tal como o fez, em grande parte, a sociedade
civil? E mais: como pode clamar-se contra o "nefando crime cultural do
Côa", em defesa do "desenvolvimento do interior", propondo a criação de
um museu natural, e, simultaneamente, relevar a causa económica e geoestratégica, o emprego, o vulto dos investimentos feitos, o aproveitamento
dos recursos naturais, a racionalização de recursos - e compatibilizando
tudo isso com a preservação das gravuras e a paragem imediata das obras?
Numa grande confusão de ideias, faltou em coerência discursiva e semântica
o que sobrou em leviandade e sobranceria. Por isso, secundarizada a
verdadeira questão arqueológica e social, vieram à liça outras querelas de
natureza estritamente político-partidária. Classificação negativa para a
nossa classe política.
Acrescento uma nota de rodapé: os partidos conotados com a esquerda
apresentaram-se como defendendo os valores espiritualistas (o simbolismo
das gravuras, o legado histórico, a memória colectiva de um povo, etc),
enquanto que os partidos ditos conservadores ou liberais optaram pelo
primado do materialismo (a necessidade económica da barragem, a produção
energética, o seu ititeresse para o desenvolvimento regional, o desvio de
águas, etc). Para meditação.

4.

JOGO DE DADOS

Quase nenhum responsável político quis até hoje comprometer-se com
uma opção clara e definitiva. Os resultados dos derradeiros estudos técnicos
(propositadamente adiados para depois dos resultados eleitorais?) estão já
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disponíveis. Chegados à fase de avaliação final do processo, ponderados
enfim todos os factores emjogo, urge tomar a decisão política. É preciso ser
realista, isento, reconhecer erros de percurso, e decidir em conformidade.
Não obstante tudo quanto atrás fica dito, foram muitos os contributos dados
a título individual para a resolução do problema. A demonstração de vigor
da sociedade civil quase plebiscitou a questão, aspecto que deve também
merecer a atenção das instâncias decisórias. E neste já longo processo,
desconhece-se muitas vezes tudo quanto já se fez (ou está a ser feito) que
não é caixa alta de notícia, mas corresponde à evolução sequencial de um
problema altamente complexo. É dessa evolução que se faz o registo
histórico para legitimar as decisões tomadas. Vejamos também sumariamente
algumas dessas componentes.
Uma das peças-chave a colocar na mesa é o relatório do Comité
Científico Internacional, criado pelo Governo e composto por dez
especialistas. Em larga medida, daí vai emanar a decisão final. Esta
Comissão integra elementos representantes da UNESCO, pelo que é de
supor que a organização internacional facilmente sancione a resolução
constante do relatório, seja ela qual for. Já não se trata da apresentação de
medidas cautelares, como as que foram apresentadas no primeiro relatório,
o tal que envolveu o estranho parecer (mal interpretado?) de Jean Clottes.
Neste segundo relatório, mais completo e comprometedor, surge documentada não apenas a valência cultural dajazida pré-histórica, mas também
a exploração das várias vertentes do projecto, com a apresentação de
alternativas de resolução. E admite-se que nenhuma delas aponte
explicitamente para a desistência definitiva da construção da barragem,
mesmo que haja um parecer unânime quanto à necessidade de preservar as
gravuras e à proposta de criação de um parque arqueológico. Ou seja, o
Governo vai ter uma estreita margem de manobra para tomar a decisão
política mais adequada. Que poderá não ser a melhor decisão.
Portanto, é um organismo internacional que vai estar directamente
implicado na solução final, pelo que é precipitado o receio de nos
envergonharmos, como nação, do vandalismo que seja conotado com a
eventual decisão de submergir as gravuras. Admito esta probabilidade ao
abrigo da discutível recomendação da UNESCO, datada de 1988. Segundo
ela, poderá ser sacrificada a preservação natural de certos lugares com
interesse arqueológico, quando está em causa uma "necessidade económica
e social imperiosa". E o problema reside aqui: na justificação dada para
esses interesses económicos, nem sempre compatíveis com os interesses
culturais.
Neste contexto, não deixará de constituir factor relevante aquilo que
é uma realidade, agora aceite por todos: o fantasma do destino do caudal do
Douro antes de entrar em território português. Muito há a fazer nas relações
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diplomáticas, nas quais não nos cabe ser indulgentes. Mas também não
podemos ser inocentes. Espanha está claramente a viciar as regras do direito
internacional, ao levar a água para os seus moinhos, mesmo quando não
estão em causa bens essenciais, O desperdício de água para regadios de
culturas, ou outros secundários (como o que acontece com os tranvases da
conexão Tejo-Guadiana) deve ser denunciado com firmeza junto dos
centros de decisão da União Europeia. Entendo mesmo que este problema
da separação das águas no eixo ibérico devia obedecer a uma estratégia
comum dos dois povos, tal como acontece, por ex., com a ligação dos
grandes eixos rodoviários.
Definitivamente, há que perceber que mais, muito mais, do que a
justificação da alegada taxa interna de rentabilidade de cerca de 10%
(qualquer coisa como a produção de 330 milhões de Kwh), o que está em
causa no aproveitamento hidroelétrico do Côa é a sua posição estratégica
para regularizar o caudal do Douro. Em anos de prolongada seca, ou face
à ameaçadora política do plano hidrológico espanhol (veja-se a recente
confirmação da "retirada de água que entra em Portugal", aprovada pelo
Conselho da Água espanhol), restar-nos-á, não gritar pela padeira de
Aljubarrota, mas precavermo-nos contra o que será uma séria ameaça para
a gestão do bem essencial que é a água, em território nacional. Mas defendo
até à exaustão a exploração de todas as valências diplomáticas e demais
mecanismos de pressão comunitários para obrigar Madrid a rever o seu
plano de regadios, esse sim, com uma lógica utilitarista do tempo das
cavernas ... Lembro o recente aviso do vice-presidente do Banco de Portugal,
quando dizia que "as guerras do próximo século serão motivadas pela
água". Não me espanta tal prognóstico tribal, a avaliar pelo que já se vai
vendo por esse mundo fora ... Tome-se a título de exemplo o caso de países
como a Turquia, a Síria, o Iraque, que têm latente um conflito devido às
águas do Tigre e do Eufrates. Em suma, o Governo português tem de
acautelar as necessidades nacionais, através de convénios bilaterais, de
resto já anunciados. Doutro modo, terá de assumir a sua inabilidade e
impotência diplomáticas.

5.

OS INTERESSES (DOS) LOCAIS

Outra vertente da questão, habitualmente secundarizada pelos analistas,
é o pendor da população local. Enganam-se os que o consideraram factor
irrelevante, quando passou a considerar-se o sítio como "património
mundial". A propósito, devo enaltecer o modo como a comunidade fozcoense
soube reagir a todo um conjunto de manifestações para as quais não estava
preparada. De incrédula, passou a espectadora, cultivando um clima de
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diálogo, de rijo confronto de opiniões e de aprendizagem cultural. Repudiou
extremismos, rejeitou manipulações e encarou o fenómeno como uma
"dádiva dos céus" para uma zona periférica, em potencial de
desenvolvimento. Quis tudo, "o totoloto e o jackpot", e confiou nos
representantes do poder local para defenderem a melhor solução para a sua
terra.
A Edilidade, espantada com opiniões tão díspares e irrealistas sobre o
assunto, defendeu sempre a sua dama: a compatibilização da continuação
das obras e o estudo das gravuras. Mas disponibilizou-se em devido tempo
para reunir representantes das entidades envolvidas na resolução do
problema. Aí se discutiram, com alguns excessos emotivos, mas livremente
e frente a frente, as diferentes soluções. A auscultação de diversas entidades
recebidas na autarquia contribuiu para uma fundamentação mais consciente
do problema. Ao ser chamado a tomar uma posição pública e formal, o edil
poderá fornecer uma das últimas peças antes da decisão governamental: a
da perspectiva regional. A título pessoal, António Gouveia afirmou sempre
que se lhe provarem, através dos rigorosos estudos técnicos, que "as
gravuras poderiam, no futuro, trazer mais benefícios para Foz Côa do que
a barragem, aceitaria esta solução".
Em abono da verdade, direi que não há unanimidade em Foz Côa
quanto à forma de resolver o imbróglio. Da auscultação feita à população,
como amostragem5, pôde concluir-se que "a preservação das gravuras tem
os seus maiores adeptos entre os estudantes e outros jovens mais
sensibilizados para as questões culturais", enquanto que os mais velhos, a
terem de optar, viam "com melhores olhos a construção da barragem". E se
mais alto soam as vozes daqueles que se recusam aceitar a submersão de um
património tão raro e precioso, mesmo que devidamente estudado, não
haverá dúvidas quanto ao facto de "para a maioria da população, o ideal
seria conciliar as duas coisas". De que forma, não sabem bem. Para isso
confiam nos técnicos.
Mas todos, isso sim, pretendem assegurar algum benefício concreto e
visível. Receiam ficar com "o menino nos braços", se a EDP vier a ser
compelida a desistir do projecto Isto é: sem haver entidades dispostas a
financiar os investimentos, o pior que pode acontecer à região é ficar sem
a barragem e sem estruturas rentáveis que viabilizem a promoção turística
das gravuras. Não há muito tempo, o ex-presidente da subcomissão
parlamentar de cultura, deputado socialista, contava uma história sem um

5 A sondagem, embora realizada sem critérios científicos, e apenas como
amostragem in loco, foi efectuada pelos jornalistas do "Público" e publicada na edição
de 25 de Março de 1995.
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fim feliz. "Em Espanha, do outro lado da fronteira, o estudo de impacto
ambiental que precedeu a construção da barrragem de Siega Verde
funcionou e a barragem não foi construída por causa da existência de
vestígios arqueológicos, mas quem láfor agora, não encontra um parque,
apenas mato"6. Um alerta para quantos vêm defendendo a criação, por si só,
de um Parque Arqueológico, sem o necessário acompanhamento de estudos
de viabiliade financeira do projecto. A população alimentou expectativas
muito altas em torno de potenciais pólos de desenvolvimento local, não
sendo justo frustá-Ias sem justificações realístas e, sobretudo, sem ...
alternativas! E não estão sozinhos neste receio: "não construir a barragem
é uma solução que não interessa a ninguém. Nem às gravuras" - Varela
Gomes, arqueólogo, especialista em arte rupestre, dixit.
Diz também o povo que a experiência é boa conselheira e os exemplos
negativos entre nós abundam. Quem não ouviu falar, a propósito do caso de
Foz Côa, no estado de abandono a que foi votada a estação arqueológica de
Mazouco, a primeira jazida de arte rupestre paleolítica ao ar livre a ser
identificado na Europa, precisamente no concelho vizinho de Freixo-de-Espada-à-Cinta? Aí se destaca, gravado igualmente em pedra xistosa, o
"cavalo de Mazouco", figura de equídeo imponente, vistoso nos seus 62 cm
de comprimento, considerado por especialistas uma das mais belas imagens
de arte rupestre. "Devia ser considerado património mundial - dizem os
autarcas - mas fica-se pelo estatuto de património nacional desleixado".
Ao que sabemos, nem sequer vedação de rede existe, continua desprotegido,
degradado e a ameaçar ruína. Se virmos bem, e este é o país que temos,
como estão preservados outros sítios arqueológicos em Mirandela, Escoral,
Alijó, Vale e Foz do Tua? Não estão; estão abandonados.
De resto, não deixa de ser significativo que um dos principais defensores
da causa das gravuras, o laureado Cláudio Torres, responsável pela
recuperação modelar da vila de Mértola, depois de ter afirmado que "não
se vislumbra para Foz Côa uma possibilidade tão rica de desenvolvimento
duradouro do que o aproveitamento deste potencial arqueológico", tenha
ele próprio temido pela continuidade do modelar projecto do Campo
Arqueológico por si dirigido, por falta de financiamento. Com igual
desânimo se pronunciou também João Zilhão, docente de Arqueologia Pré-Histórica, quando reconheceu que "não temos nenhuma jazida pré-histórica
em condições decentes para ser visitada pelo grande público. Está tudo ao
abandono". Então, interrogo-me, não haverá razões para temer que o
mesmo venha a acontecer ao Vale do Côa, tanto mais que as gravuras se

6 Afinnação do deputado socialista Fernando Pereira Marques, transcrita por
Isabel Braga no "destacável" do "Público" de 2 de Julho de 1995.
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encontam dispersas por uma extensa área de cerca de 20Km, disseminadas
por um vale de difícil acesso? E mesmo a eventual criação de condições de
acessibilidade não irá lesar o envolvimento natural paisagístico, em nome
do qual se reclama a continuidade das gravuras no seu meio de origem? Para
ponderação.
Sej a qual for a solução encontrada, Foz Côa quer defender adinarnização
do turismo e a criação de infra-estruturas de índole cultural de que o
concelho está carecido. Se Foz Côa conseguiu erguer o cartaz turístico da
"Quinzena da Amendoeira" (para o qual, modéstia à parte, me satisfaz ter
dado o 10 contributo), deseja agora projectar-se como vila cultural, com a
exploração das diversas valências arqueológicas. Mas, para tanto, exige-se
a criação de novas valências, a começar pela aglutinação do espólio num
espaço museológico condigno. E a meu ver, justifica-se plenamente esse
investimento regional de grande envergadura (designadamente um
ecomuseu, galerias de exposição, auditório, gabinetes de documentação e
arquivo audiovisual), ao qual há que associar infra-estruturas de recepção
aos visitantes, mesmo que estas possam ficar a cargo da iniciativa privada.
Mas se tudo isso não pode provir da viabilização financeira do Governo, por
incomportabilidade orçamental, nem do apoio de organismos internacionais,
como a UNESCO, poderá ao menos ser compatibilizado com o estudo e
preservação do património descoberto? É o que vamos ver a seguir.

6.

CONSERVAÇÃO OU PRESERVAÇÃO?

Chegamos ao ponto mais polémico da questão. Que opção tomar com
vista à não destruição de um património histório de todo invulgar e ainda
não conhecido em toda a sua extensão? Vimos já que é viável dar
cumprimento às recomendações da equipa de peritagem da UNESCO,
procedendo-se com urgência aos trabalhos de prospecção permanente e
sistemática da zona do vale prevista para vir a ser submersa. Quando a
equipa plurisdisciplinar, finalmente destacada para o local, iniciar as
sondagens, estou certo de que outros dados significativos surgirão a atestar
a importância das gravuras, podendo mesmo, por essa via, fazer-se uma
aproximação mais rigorosa (e fidedigna) da datação dos achados. Entretanto,
deverá continuar-se o registo e classificação das estações arqueológicas e,
simultaneamente, o decalque perfeito de todas as gravuras, com vista ao seu
estudo e eventual montagem no sugerido ecomuseu a edificar no local.
Por outro lado, parece não haver ganhos significativos em prolongar
por mais tempo a discussão técnica em tomo da melhor forma de preservar
as gravuras, até porque, também nesta matéria, não chega a haver consenso.
Estranhamente, há quem tome a argumentação neste campo para defender

228

HENRIQUE ALMEIDA

a coexistência da barragem com as gravuras. Segundo parecer veiculado
pelos estudos geológicos de insuspeitos laboratórios, "a submersão das
gravuras pode vir a ser uma boa forma de assegurar a sua conservação". A
ideia defendida é a de que o que mais poderá deteriorar os xistos de Foz Côa
é a alternância de períodos ou ciclos de secagem e de humidade, donde, conclui-se, "a exposição das gravuras ao ar livre pode acelarar a sua destruição".
Há também vozes autorizadas, como a do director do Museu Nacional
de Arqueologia, que alega ser o meio aquático ideal para conservar a
arqueologia em todo o mundo, de que é exemplo o património afundado
em lagos na Itália. Tome-se igualmente em linha de conta a opinião de
alguns dos maiores especialistas de arte rupestre, para quem as gravuras
ficam mais bem conservadas debaixo de água. Assim o disseram, entre
outros, Mário Varela Gomes e António Martinho Baptista (responsáveis pela equipa pluridisciplinar destacada para efectuar a sondagem
sistemática de alguns dos sítios arqueológicos), consultores do IPPAR
nesta área. Já o Presidente do Comité Internacional de Arte Rupestre
(ICOSMOS), Jean Clottes, começou por defender e aconselhar a submersão
dos achados, "para evitar actos de vandalismo", para tempos depois alertar
para "o risco de destruição das gravuras, caso estas sejam submersas" ... Em
qualquer caso, enquando permanece a confusão, releve-se nesta matéria o
relatório apresentado pelo LNEC, entidade à qual o Conselho Consultivo
do IPPAR entregou a terefa de proceder aos necessários estudos. Dele vão
emanar as recomendações para a preservação das gravuras rupestres, quer
fiquem emersas ou submersas. Julgo mesmo que, em termos definitivos,
nada de conclusivo sairá da reunião da Comissão Científica recomendada
pela UNESCO, dada a divergência de opiniões nesta matéria. O que afinal
só virá atestar a necessidade de tomar uma decisão política.
Já agora, quem se lembra da polémica sobre as gravuras de Fratel, no
Tejo, um dos mais importantes núcleos de arte rupestre em Portugal? Na
altura elas foram motivo de acesa discussão, com repercussão igualmente
internacional, embora a diferente sensibilidade cultural e a convulsão
revolucionária do ano de 1974 tenham desconcentrado os portugueses da
preocupação com esse património. Tendo ficado imersas, delas se guardaram minuciosos registos, conducentes a posterior investigação. Hoje,
decorrido um ciclo experimental, por que não se tem em conta o desgaste
a que as gravuras ficaram submetidas devido à pressão aquífera, antes de
uma decisão definitiva sobre as gravuras do Côa? E porque não submeter
ao mesmo estudo o vasto conjunto de gravuras rupestres submersas pela
barragem do Pocinho? Entendo deverem ser mais credíveis estes testes do
que os simulados laboratorialmente. Nesta matéria, concordo com a versão
expendida por um grupo de geólogos da Faculdade de Engenharia do
Porto, quando alerta para o facto de só com um estudo feito no local se
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poder determinar, com um mínimo de segurança, as lesões que as gravuras
poderão eventualmente sofrer.
Quanto a mim, que não sou especialista na matéria, coloco algumas
reservas quanto à possibilidade de o xisto suportar bem as pressões
que se irão gerar na albufeira da barragem durante cerca de 100 anos - o
tempo de vida previsível para uma estrutura deste tipo. O relatório da
UNESCO mostra que os riscos da imersão das gravuras são inferiores
aos da sua emersão. Talvez. Subsistem as incógnitas nesta matéria. E até
já foram propostas soluções para averiguar a acção da pressão a que
vão ficar submetidas as rochas: uma, a do esvaziamento da albufeira em
ciclos temporários (de 10 em 10 anos, por ex.), para indagação e eventual aproveitamento turístico, permitindo que as gravuras sejam vistas
pelos visitantes; outra, mais soJt, é a solução técnica proposta no projecto
da EDP, a qual contempla a possibilidade de a impermeabilização ser
monitorizada através de "Remote Operated Vehicules". A função destes
ROV s seria "a de permitir que as pessoas visionassem o que está debaixo
de água, ao mesmo tempo que permitiria à entidade responsável pela
gestão do parque paleolítico controlar o que se estava a passar com as
gravuras"7.
Aliado a este, outro argumento é ventilado - sobretudo por gente da
arqueologia - a favor da submersão das gravuras. Esta seria a melhor
solução, dizem, para evitar a sua deterioração, pois se estivessem num local
aberto, poderia perder-se irremediavelmente a traça original insculpida nas
rochas. Em Foz Côa, a custas da EDP, foi possível colocar vedação de rede
e segurança humana na zona de alguns núcleos, precisamente para dissuadir
actos de vandalismo, de que ficaram ainda algumas marcas. Fenómeno
social condenável, o problema das agressões contra as rochas gravadas não
é exclusivo dos portugueses. Como é sabido, o mesmo acontece com os
núcleos de Lascaux, em França, ou Stonehenge, em Inglaterra, vedados ao
público para evitar atentados desse tipo.
Além disso, importa ter em conta que a solução da construção de
réplicas não é de todo inusitada. Em Lascaux, os visitantes contactam
apenas, numa gruta artificial, com a reprodução das pinturas da gruta
paleolítica original. O mesmo acontece no Parque Vallées des Merveilles,
criado nos Alpes Marítimos franceses, tal como no recentemente aberto
Parque Arqueológico de Foix, na zona dos Pirinéus, apontado este último

7 Assim é descrita esta inovação tecnológica, susceptível de poder ser aplicada no
"Parque Paleolítico do Côa", segundo a solução proposta pela EDP, e veiculada
oficiosamente pelo semanário "Independente", na edição de 13 de Abril de 1995, pp. 1- .
3.
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por alguns arqueólogos como modelar para o Vale do Côa. Mais perto de
nós, o Governo espanhol está a investir cerca de 720 mil contos, até 1998,
na construção de uma réplica da gruta pré-histórica de Altamira, igualmente
conhecida pelas suas gravuras rupestres. Segundo consta, é preciso esperar
mais de um ano para obter acesso à gruta original, pelo que a réplica, a
construir a uma centena de metros, possibilitará o acesso imediato a um
maior número de visitantes.
O caso de Foz Côa será a este nível tanto mais significativo, quando é
conhecido o relevo orográfico das encostas, bem como a distância
significativa entre os vários núcleos conhecidos. O primeiro problema
resolver-se-ia sem dificuldade física de maior, não obstante o alerta deixado
atrás sobre a construção das estradas de acesso. Já o segundo não, porquanto
não será fácil "obrigar" os visitantes a percorrer dezenas de quilómetros.
Nesse percurso, quem controlaria o livre acesso das pessoas a cada uma das
gravuras? E quem ficará em condições de administrar o Parque, cujo fluxo
de visitantes não será regular? Mesmo para um arqueólogo como Cláudio
Torres, que tem pontificado na luta pela paragem imediata e definitiva das
obras, não é de excluir a hipótese da execução de réplicas das gravuras, com
o objectivo de serem estas as visitadas pelo público. Admite mesmo ser essa
"a melhor solução", plena de vantagens, embora não prescinda da
conservação do património original ao ar livre. O mesmo vem defendendo,
aliás, em relação à gruta do Escoural, em Montemor-o-Novo, onde existem
pinturas pré-históricas.
Por outro lado - sinais dos tempos - não faltará quem defenda ser
"politicamente correcto" dar a conhecer "autênticos falsos". As gravuras
seriam os tais falsos genuínos com a certificação de autenticidade!
Imagina-se o "aviso à navegação" no Pórtico da aldeia paleolítica: "estas
falsas gravuras são rigorosamente verdadeiras, porque imitações das
originais". E se calhar, até Umberto Eco acharia a solução como mal menor.
Diria talvez que nada melhor do que dar a reprodução para surgir a vontade
de conhecer (do latim, cognoscere) o original!
Em síntese, parece ser defensável o critério segundo o qual,
independentemente de haver ou não submersão, a melhor solução para
estes casos poder passar pela reprodução fidedigna das gravuras, através
da moldagem das rochas gravadas, e a criação de um parque de réplicas
num espaço ao ar livre. Para esse trabalho de extrema precisão existem
já técnicas muito sofisticadas, algumas das quais foram ensaiadas em
Foz Côa.

ARQUEOLOGIAvsDESENVOLV~NTO?

6.

231

A ALDEIA PALEOLÍTICA

Não queria terminar esta reflexão sobre a polémica das gravuras
rupestres sem fazer uma breve apreciação da proposta da EDP, mesmo
salvaguardando a possibilidade de ela vir a ser ignorada, caso haja alterações
de política governativa. De "hollywoodesco parque de plástico", de
inspiração spielbergiana, até "Disneylândia" e "Coalândia", quase tudo já
lhe chamaram. Em qualquer caso, não me parece correcto depreciar-se o
esforço financeiro que a concretização de tal projecto implica. Mesmo
sabendo que se trata de uma moeda de troca. Ainda assim. Trata-se de uma
ambiciosa estrutura turístico-cultural com a qual a região e o País muito têm
a ganhar. Cálculos realistas apontam para um montante até 10 milhões de
contos a investir no local (incluindo já algumas das contrapartidas que a
autarquia em devido tempo conseguiu negociar) e é a EDP, pelo menos até
agora, a única entidade disposta a financiar o único plano concreto, capaz
de ser viabilizado. E decidiu avançar sozinha, justificou-se a empresa,
porque nunca haveria consenso entre os arqueólogos sobre tal matéria
e a discussão sobre o assunto não chegaria a quaisquer conclusões
realistas.
O projecto apresentado para o problema da protecção (salvaguarda?
preservação? conservação?) do património cultural do Côa merece discussão,
mas jamais repúdio liminar. Formulo contudo uma objecção de base: a
optar-se pela submersão das gravuras, elas devem manter-se onde estão.
Discordo da possibilidade de remoção de quaisquer rochas do seu
enquadramento natural. Mesmo comprovada a viabilidade técnica para
efectuar a extracção e posterior transladação, já testada no Côa por uma
empresa sueca, não faz sentido deslocar para um local estranho um achado
que poderá ser explicado apenas na sua completa configuração ambiental,
isto é, no seu contexto real. Em minha opinião, apenas exceptuaria o caso
das pinturas encontradas, que merecem outro tratamento museológico. O
exemplo decorrente da barragem de Assuão, relativo ao templo de Abu
Simbel, no Egipto, não tem paralelismo com o vale do Côa, pelo que não
deve ser aqui aplicado.
É suposto pelos especialistas que as gravuras terão sido feitas por
povos para quem o rio era a principal fonte de sobrevivência e ao qual
estariam ligadas determinadas práticas de carácter sobrenaturál, mágico-religiosas. Ou seja, parece ser já claro que o elemento fluvial está omnipresente na configuração geográfica das gravuras, determinando a ligação
entre elas, como parece evidente que a exposição preferencial das gravuras
é o nascente. Verifica-se localmente a existência de uma associação dos
animais ao rio, sugerindo como que "uma veneração das águas correntes",
o que parece induzir a ideia de estarmos perante o que poderia ser designado
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como "um rio sagrado"g. Pensa-se também que as gravuras do vale do Côa
não são um caso isolado e que poderão ser articuladas com as do Águeda,
formando talvez, e são os especialistas a admiti-lo, uma nova província
artística do paleolític09 • Correndo ambos os rios para norte, verificando-se
uma certa unidade de núcleos monotemáticos em tomo das três espécies
mais representadas (cavalo, bovídeo/auroque e caprídeo), tudo isso leva a
pensar estarmos perante um santuário de largas dimensão, funcionando
então o rio como galeria axial lO •
Ora, modernos recursos como o sistema de informação geográfia
(SIG) poderão vir a associar cada gravura à respectiva posição geográfica
(latitude, longitude e altitude), pelo que aquele vale poderá ainda trazer
surpreendentes revelações. Não tanto pela já de si espantosa densidade de
rochas gravadas, mais devido ao ineditismo do tão prolongado período de
gravação. Isto mesmo veio baralhar a busca de datação absoluta, que alguns
especialistas estrangeiros julgaram ser capazes de efectuar com métodos
experimentalistas. Esta associação de gravuras se, por um lado, pode
constituir um laboratório único para relançar os estudos das características
da arte paleolítica, pode, por outro lado, contribuir para revalorizar os
achados, aparenternnte menos sedimentados dos vários vestígios encontrados no vale do Côa, desde a Neolítico, à Idade do Bronze, à Romanização
até à arte dos moleiros dos nossos dias.
Além disso, quem pode garantir que daqui a 100, 500, 1000 ou 10000
anos, os vindouros não queiram aprofundar estudos que agora não fomos
capazes de efectuar? Nessa altura, tudo deverá estar conforme a sua

8 Expressão cuja autoria é reivindicada por Nélson Rebanda (adaptada depois para
título de um documentário de excelente qualidade sobre "a arte do Côa", do realizador
Paulo Costa, transmitido pela RTP2, em 29.03.95), no seu artigo "Barragem de V. N.
de Foz Côa - Os Trabalhos Arqueológicos e o Complexo de Arte Rupestre", in Jornal
IPPAR, Maio de 1995. Posteriormente foi o mesmo trabalho publicado no Boletim da
Universidade do Porto, 1995, pp. 11-16, número este integralmente dedicado às
gravuras do Côa. O autor faz uma ciente exploração deste tipo de ideias, associando a
distribuição dos conjuntos de gravuras disseminadas ao longo do rio com o culto
colectivo dos povos, admitindo a função religiosa desse culto, com carácter sagrado e!
ou profano.
9 Cf. Paulo Pereira (dir.), Hist6ria da Arte Portuguesa, vol. I, Lisboa, Círculo de
Leitores, 1995, p. 38. Aí pode ler-se, num texto de autoria de Mila Abreu, "O Côa é já
não s6 uma das maiores concentrações de arte rupestre conhecidas na Europa mas
constitui, com as zonas circundantes, uma verdadeira nova provincia da arte paleo[(tica
na Europa". Atestando a importância do achado, considera a autora constituir ele o
maior conjunto de arte rupestre que se conhece ao ar livre na Europa Ocidental, o que
rompe com a ideia de uma arte cavernícula característica da arte do homem paleolítico.
\O

Ideia defendida por Nélson Rebanda, op. cit., p. 16.
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localização primitiva. E se de facto é insignificante o número de pedras de
origem granítica, não faz sentido combinar, em estilo "kitsch", rochas
autênticas com réplicas das originais.

7.

FOZCÔAÉUMALIÇÃO ...

o "espectáculo de indecisão" está a chegar ao fimll. Após sucessivas
ondas de emotividade, é possível pensar com a cabeça fria e ver até onde
podem coexistir consensos nesta fase da contenda. A título pessoal, há
muito o deixei claro, optaria pela preservação natural do património das
gravuras, desde que fosse possível viabilizar os custos decorrentes da
criação das infra-estruturas complementares atrás referidas. A não haver
esforço financeiro que resista a essa emergência - e nem a UNESCO, nem
a UE, nem mesmo a comunidade internacional deram sinais de passar além
das boas intenções - o que se espera, no mínimo, é que seja dilatado o
compasso de espera até ao previsível enchimento da albufeira, para se
realizarem os tais estudos exaustivos e permanentes no campo. As questões
essenciais só aí terão resposta. E essa pesquisa não pode efectivamente ser
feita apenas em função da barragem, mas deve seguir uma planificação
sistemática e persistente, durante o tempo julgado necessário pela equipa
de arqueólogos no terreno 12 •
Situando agora a questão no terreno e passando os olhos por todo a que
"vale sagrado", vemos que já não se pode regressar à pureza original da
discussão. O Éden passou-nos ao lado e cada vez mais se exige dos
governantes da polis a defesa dos bens essenciais de consumo, sem
atraiçoar a memória das raízes históricas colectivas. No caso do vale do

li À data do presente balanço sobre tão intrincada polémica, aguardava-se ainda
uma tomada de posição por parte do novo elenco governativo, eleito em 5 de Outubro
de 1996. Novo e actualizado balanço há-de ser feito posteriormente. Seja qual for a
evolução deste caso, manter-se-ão as apreciações expostas, no que respeita ao essencial
da questão.
12 Reputo este aspecto como fundamental e como condição sine qua non para se
poderem chegar a conclusões mais fundamentadas. Mesmo que isso implique o
inevitável adiamento da data prevista de enchimento de albufeira. A importância do
espólio merece esse estudo detalhado do complexo do Vale do Côa, já que com ele se
abre "um novo capítulo de investigação na arte paleolítica". Com Foz Côa, "a arte
rupestre paleolítica vai deixar de ser um simples e pequeno apêndice dos estudos da
Pré-História portuguesa (... ). Não só o mito da arte das cavernas fica definitivamente
posto de parte, como se abrem novas perspectivas no conhecimento da mentalidade e
pensamento do homem europeu de há 20.000 anos." Cf. Paulo Pereira, op. cit., p. 41.
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Côa, perdeu-se demasiado tempo enquanto foi tempo de retroceder. E em
meu entender, ultrapassou-se já a fase de não retomo relativamente à
construção da barragem: pelo menos é impensável interromper abrupta e
definitivamente as obras, sem terminar a plataforma de consolidação, já em
estado demasiado adiantado. Parece-me isso evidente, mesmo que, em
princípio, o projecto só se tome irreversível após o enchimento do muro de
betão.
Por outro lado, embora não devesse ser assim, só a EDP (não sei se num
esforço inglório) tem mostrado disposição de gastar as verbas necessárias
para não pôr em causa a preservação desse património. Isto, claro, na
perspectiva de compatibilização com a construção da barragem. Um
arqueólogo como Cláudio Torres reconhecia tacitamente isso mesmo,
quando há algum tempo atrás afirmava ser essencial a manutenção da EDP
no local, "pelas garantias que daí decorrem para protecção de uma área de
incalculável valor patrimonial". E acrescentava "ela é, de facto, a única
entidade com capacidade de defesa daquele património". Mas se a EDP
desistir do projecto, e depois de assentar a poeira da polémica, quem
continuará a mostrar interesse pelos vultosos empreendimentos?
A continuar esta tutoria da empresa, chegaríamos assim a uma
situação trágico-cómica, que transformaria a EDP em heroína a ser celebrada
para a posteridade. E no dia da inauguração dos empreendimentos lá se
discursaria, por entre movimentos de contestação, que "graças à decisão da
construção desta barrragem, foram descobertas gravuras de relevante valor
mundial, cujas réplicas podem ser visitadas e estudadas por todos, estando
os originais inacessíveis, guardados de atentados de vandalismo e de
destruição ... "
Concluo, pois, dizendo que Foz Côa foi uma lição, mas foi simultaneamente uma oportunidade perdida. Perdeu-se, em tempo útil, a
possibilidade de dar um correcto encaminhamento ao problema, devido aos
erros acumulados a que atrás aludi. Que certos lapsos fossem desculpáveis
há 20 anos, como no caso de Fratel, quando ainda não eram obrigatórios os
ElA, ou até mesmo no Pocinho, em que houve alguma precipitação, vá lá,
aceita--se. Já no caso de Foz Côa tudo estava previsto para acautelar a
preservação natural das gravuras, podendo o projecto da barragem ser
removido em devido tempo para outro local. E mesmo assim, teria de haver
maior consenso por parte da comunidade de arqueólogos. Sobretudo para
estes, o caso Foz Côa pode resultar numa oportunidade perdida
Todavia, numa seriação final, entendo que valeu a pena o caso Foz
Côa. Em primeiro lugar, pela sensibilização cultural que despertou por todo
o país, particularmente junto dos mais jovens. Este efeito pedagógico fez
despertar nas camadas estudantis uma reflexão de natureza histórica,
ampliando-lhes os horizontes e conferindo vida aos manuais escolares.
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Valeu ainda a pena pelo efeito de mobilização cívica despoletado no vulgar
cidadão, em tomo de uma questão cultural. Uma questão que permitiu aferir
o "estado geral da nação" nesta matéria.
Depois, há ainda a questão do desenvolvimento regional. Se antes me
parecia ter-se sobreposto o interesse nacional ao regional na opção pela
localização da barragem, agora, devido à importância daquela reserva
arqueológica, deve ter-se em conta, prioritariamente, o interesse no
investimento regional, dada a projecção de uma imagem que, depois de
sarada e recomposta, deve ser capitalizada. O emblema de Foz Côa, pela
repercussão da própria polémica, tomou-se um símbolo de aftrmação
cultural do nosso país, com dividentos turísticos que é necessário saber
capitalizar em diversas vertentes. Quero dizer, muito tem a ganhar a região,
em primeiro lugar, e o país, por alargamento, se ali for criado uma Escola
de Arqueologia, direi mesmo um Centro de Estudos Arqueológicos,
tomado como núcleo modelar de estudos, de projecção internacional.
Poderá igualmente desenvolver-se um trabalho de complementaridade
com o núcleo museológico de grande envergadura a implantar no vale do
Côa. E tudo isto, para mim, tem a ver com o essencial da questão, aquilo que
perdura, para além da polémica, que passa.
Ali ao lado, ao arrepio de toda a polémica, o "rio interior" aguarda.
Aguarda não propriamente o "outro corpo" sugerido por Eugénio de
Andrade na epígrafe. Talvez o espere mesmo um corpo estranho, um
bloqueio de corrente, cujas águas hão-de cobrir as gravuras, como até agora
estiveram cobertas pelo tempo. No passado dos homens, nos sonhos
corridos, sempre o elemento água presente no imaginário poiético: águafonte, água-corrente, água-vida. É ainda o devir histórico plasmado em
linguagem metafórica que leva o vate a interpelar o vento que passa:
"Pergunto aos rios que levam/ tanto sonho à flor das águas/ e os rios não
me sossegam/levam sonhos deixam mágoas"!3.
Seja qual for a solução ftnal para as águas do Côa, interessa preservar
e garantir o essencial. É que, se me permitem uma advertência, não
podemos cair no erro para que já alertava Einstein, ao aftrmar ser típico do
nosso tempo ultimarmos os meios, mas estarmos confusos nos ftns.

13 Refiro-me a Manuel Alegre e às suas "Trovas do vento que passa", tão bem
musicadas por Adriano Correia de Oliveira.

