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As gravuras rupestres das Fragas do Diabo (Mogadouro)
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Domingos Marcos

1. Introduriio

137

A esta9iio arqueol6gica designada par Fragas do Diabo e um silio desde M
muito conhecido pelos estudiosos da arqueologia do Nordeste Transmontano, sem
que tivesse sido objecto de urn estudo minucioso ou sequer de cita90es breves.

Numa visita .pormenorizada ao local, realizada em 13 de Agosto de 1982,
pudemos verificar que as Fragas do Diabo integram um conjunto de abrigos em
x'sto, com nurnerosas gravuras de estilo muito peculiar, que estavarn a ser des
truldas par curiosos, constatando se, mesmo, que algumas tinham sido recente·
mente danificadas.

Foi assim considerado urgente proceder.se ao levantamenlo fotografico das
gravuras, bern como a uma sondagem que permitisse avaliar 0 interesse arqueo·
16gico do conjunto, de tal modo que posteriormen1e pudessem ser tomadas as
necessarias medidas de cI.ssifica9iio e pro1ec9ao '.

2. Localizarao

A esta9iio arqueol6gica design.da por Frag.s do Diabo shu.·se provavel
mente no Emite entre os termos de Vila dos Sinos e VilaI' de Rei, lugares que
f.zem parte, ,respectivamente, das freguesias de Vilarinho dos G.legos e Vilar do
Rei, ambas do concelho de MogadotLro (Est. 1).

1 A campaoha arqueo16gica desenvolveu-se entre os dias 16 e 20 de Agosto de 1982,
envolvendo urn efectivo de '", elementos: Francisco Sande Lemos; Jesus Martinhoj Vlademiro
Pires; Manuel Coelho; Dores Novais; Oscarina Carvalho; Manuel Abraao Pires.

o esp6lio resultante dos trabalhos, bern como a documenta~ao respectiva encontra-se depo..
sitada em Braga, na sede provis6ria do Museu de D. Diogo de Sousa.

Os elementos topognHicos e desenho foram tratados em Jaborat6rio pot FiHpe Antunes.
As fotografias foram feitas no campo POt Jesus Martinho e Francisco Sande Lemos. tendo sido
reveladas e reproduzidas no laborat6rio fotognU'lco do Museu de D. Diogo de Sousa, por Manuel
Santos.
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o acesso ao local nao eHcil. A partir da sede do concelho toma-se a estrada
nacional n.O 221, para Miranda do Douro. Perconidos 6 Km, e imediatamente a
seguir a povoa~ao de Santiago, corta-se a direita, pela estrada municip"l que con
duz a Peredo de Bemposta. Ainda nesta estrada, hii urn cruzamento para Vila dos
Sinas e VHarinho de Galegos, caminho em macadame facilmente utiJizavel pOl'
autom6veis.

Cerca de 1 Km antes de VHa dos Sinos e entao necessario abandonar a
estrada e seguir par uma picada que se divide a direita na direc~ao Oeste, s6 aceS
sivel a tractores, camionetas au jeeps. No emaranhado de caminhos, s6 urn conhe
cedar perfeito do temmo consegue encontrar a percurso que leva as Fragas do
Diabo, sitio a que e apenas possivel chegar em jeep ou em viatura afeita a todo
a terreno. A partir de Vila dos Sinos ou de Vilar do Rei, hii caminhos de pe
posto, que em escassa meia hora levam ao vale das Fragas do Diabo.

3. Contexto geogr6fico

As F"agas do Diabo constituem urn pequeno, estreito e rochoso desfHa
deiro, escondido no a11:iplano ondalado, genericamente designado pOl' Planalto da
Terra de Miranda. Nesse desfHadeiro, a ribeira da Veiga, afluente do rio Douro,
corta xistos olassificados como cambricos na Carta Geol6gica de Portugal! (escala
1: 500000). a aspecto muito especiHco do vale resulta, ou da erosao diferencial
(disposi~ao obliqua da estratigrafia dos xistos e contactos oem 0 granito), ou de
erosao regressiva, ou mesmo dos dois factores conjugados. Num breve tro~o de
escassos 2 Km, e sem continuidade quer a montante, quer a juzante, as vertentes
sao rochosas e vivas, ofereeendo abrigos de amplitude variavel. A area do desfi
ladeiro eSIa cheia de mato, onde circulam alguns rebanhos de cabras. Os suaves
interfluviais e largos ta!vegues que rodeiam as Fragas do Diabo, sao aproveitados
para a agricultura (culavo de trigo, cevada e centeio).

4. Contexto arqueo/6gico

as quadros evolutivos da arqueologia do Nordeste Transmontano apenas
poderao estar esbo~ados daqui a "lguns decenios, dado 0 atraso cada vez maior
da investiga~ao no interior em rela~ao a faixa litoral. A bibliografia existente
resume-se a alguns titulos.

o caracter disperso e descontinuo dos estudos disponiveis nao permite
mesmo esbo~ar um primeiro balan~o da arqueologia transmontana.

Nestas circunstancias e sempre dificil ensaiar-se a integra~ao de uma esta~iio

arqueo16gica com caracteristicas muito especificas, como e 0 caso do ahriga das
Fragas do Diaba.

Existe, <110 entanta, na regiao nardestina urn conJunto de .Itias que revelam
uma ocupa~aa pre·hist6rica em gruta ou abrigo.: Lorca de Dine (V,nhais); Grutas
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de Santo Adriao (VimiosO'); kbrigo sob roeha de Penas Roias (Mogadouro);
Abrigos sob roeha do Como do Cunho (Mogadouro), recenlemente deseoberto
por Domingos Marcos; Fraga da Solhapa (Miranda do DOlll·o).

o esp6l110 proveniente de alguns dos sitios aeima eitados eshi ainda por
estudar. No entanto, eonsidera-se habitualmente que a generalidade das eeramieas
eneontradas pode ser atribulda it Idade do Bronze.

Como veremos adiante e posslvel que tambem os Abrigos das Fragas do
Diabo possam ser, provisoriamente, inseridos naquela epoea.

5. Caracterlsticas gerais da estafiio

Como sftio arqueologico as Fragas do Diabo constituem urn conjunto de seis
abrigos sob rocha, ddspostos 'ao longo de um pequeno va'e eneadxado (Est. II).
Os abrigos numerados de montante para juzante de 1 a 6, foram moldados no
substracto xistoso, por um prooesso de emsao fJuvi·al regressiva. O·s abrigos 1, 3,
5 e 6 oferecem superficies roohosas com gravuras. Os abrigos 2 e 4 estao a tal
ponto entulhados 1'01' sedimentos que e impossivel afirmar se possuem ou nao
insculturas. POl' outro lado e de assinalar que enquanto os abrigos 3 e 6 se eneon·
tram eompletamente lavados, os abrigos 1, 2 e 5 parecem oferecer boas perspee·
tivas em termos de enchimentos com interesse arqueol6gieo. Alias, como adiante
se vera, a sondagem realizada no abrigo 5 gemonstrou que ha hipotese de serem
recuperados dados relativos a uma eventual oeupa,ao pre-historiea ou proto-his
t6rica dos abrigos sob rooha.

Num territorio vasto e planaltico como e a Terra de Miranda sujeita a inver
nos rigorosos, estes abrigos sab rocha, quer nos quartzitos, quer nos xistos e gra
nitos, terao sido loeais propicios it instala9aO temporaria das comunidades pre·
']}ist6ricas.

6. lnsculturas

A designa9ao tradieional para este sitio, de «Fragas do Diabo», tem 1'01'
fundamento a lenda que nos foi referida pelos pastores, segundo a qual, 0 Diabo
afiava as unhas naquelas pedras, deixando·as asslm mareadas para sempre.

Esta lenda tem 1'01' origem as numerosas inseu~turas gravadas nos xistos.
S6 eneontramos gravuras nos abrigos 1, 3 5 e 6. No abrigo 1 observa-se urn

unico painel, assim como no abrigo 6. Nos abrigos 3 e 5 sao numerosas as poque
nas supetfieies rochosas com gTavuras.

De urn modo geral as gravuras resamem-se a sinais Iineares, insculpidos pro
fundamente na rooha, tendo em alguns casos adquirido uma patine muito aeen·
tuada.

Os sinais lineares, que possuem uma dimensao regular, oom eerca de 5 em
a 10 em., agrupam-se de uma forma irregular, ora 50rmando urn eonjunto de para-
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lelas ora sobreporrdo-se. Outras vezes convergem, ou constituem uma mancha
irregu1ar (Eot. VII e IX-I).

Para a!em dos sinais lineares, apenas no painel do wbrigo 1 encontramos um
segundo tipo de oi·Mi, em V, cortado (Est. V2). Tal como os sinais lineares, este
segundo tipo de sinal agrupa.,ge em series bem definidas.

Finalmente ha a considerar um terceiro tipo de sinal, alias habitual em toda
a arte rupestre, em forma de reotangulo aJ<adrezado (Est. VII-l).

Como e evidente, esta pobreza «tipo!6gica» poucas considera90es permite.
Sao oonjuntos muito abstractos, constituidos pOl' tipos muito comuns na arte
rupestre, mas que sao frequentes em qualquer epoca, desde 0 PaleoWico Supe
rior ate a Idade do Ferro. Torna-se assim problematico prapor uma inser9ao ero
nol6gica para estas inscU'lturas. ,Paralelos pr6ximos existem e saO os seguintes:
as gravuras do abrigo da Sdlhapa, com tipos muito semelhantes (MOURINHO, 1972,
33-62); a Pedra de Ridevides onde Se encontram os mesmos motivos, mas onde
outros sinais, proporcionam uma maior diversidade tipol6gica (SANTOS JUNIOR,
1963, 111-144). Finalmente a'lgumas roohas gravadas do grupo recentemente des
coberto em Vale da Casa, rio Douro, reve:avam sinais muito semelhantes aos das
Fragas do Diabo.

7. Sondagem no abrigo 5

As ProsPec90es de supe11ficie efeotuadas no vale das Fragas do Diabo reve
laram-se negativas, incluindo no pr6prio leilo da ribeira, pelo que se considerou
aportuno proneder a abertura de uma sondagem com a finalidade de verificar se
os abr:gos estavam inteiramente lavados, ou se pelo contrario tinham comervado
sedimentos com interesse arqueol6gico. Excluido 0 abrigo 3, manifestamente
lavado, fai esoolhido 0 abrigo 5 para a .implanta9ao da sondagem (,Est. VIII-2).

A sondagem tomou as medidas de um rectanguro de 2 X 3 m. adossado a
parede do abrigo (Est. III e IX-2). A dee,apagem foi feita POl' estratos artificiais e
naturais devidamente artoicurlardos, com os resultados que a seguir se descnimlinam:

- Foram detectadas duos manchas de terra com alta incidencia de carvoes
muito fragmentados, 0 que podera aorre.ponder eventualmente a uma
<<]arei"a» de fe19ao muito tosca (Est. IV).

- Foram recol,hidos calhaus angulosos de quartzo aparentemente fragmen
tados pela aC9ao do fogo. as referidos calhaus sao manifestamente aloge
neos em rela9ao ao sedimento caracteristico do abrigo que incorpa pre
dominantemente blocos, ou lascas de xisto resultantes do continuo pro
cesso de recuo do tecto do abr,igo.

- Foi recolhido espolio arqueol6gico oonstituido pOl' pe9as de quatzo atipi
cas e pOl' dois fragmentos de ceramica. A ceramica e de fabrico manual,
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ainda que os peda,os recolhidos sejam tao pequenos que tal conc!usao
deve ser considerada com as devidas reservas. Alem deste espolio foi
recolhido urn fragmento da parede do abrigo, com vestigios de uma gra
vura linear, 0 que comprova 0 processo de recuo atras mencionado.

A dispersao dos objectos e as cotas diferentes a que foram recolhidos sao
factores que fazem supor ac,oes de revolvimento que tanto podem ser multo anti
gas como modernas.

o substracto l'Ochoso fei encontrado it profundidade maxima de 1,10 m. rela
tvamente it superficie do solo actual; nao se tendo apurado qua'lquer sobreposi,ao
estratigrafica significativa.

8. ConsiderariJes tinai,

Apesar da dura,ao muito limitada da campanha de trabalhos (I semana) foi
possivel proceder nao so ao registo fotografico de todas as gravuras, como tam
bern determinar 0 interesse estratigrafico da esta,ao.

Assim as Fragas do Diabo, sao urn conjunto de abrigos com arte rupestre
esquematica de tipo muito definido, conservando alguns, sedimentos com espolio
de fei,ao pre.J1istorica (Idade do Bronze?).
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ESTAMPA I

Localiz~ao do sitio dos abrigos. (Esc. 1:15 000).



ESTAMPA !l
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Distribuirao dos abrigos sob rocha. (Esc. 1:2 500).
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ESTAMPA III
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Loca1i2a~ao da sondagem em rela\fao ao abrigo. (Esc. 1:100).



ESTAMPA VI

1 Panoramica do abrigo 2.

2 Panoramica do abrigo 3.



ESTAMPA VII

1 Gravuras do abrigo 3.

2. Gravulas do abrigo 3.



ESTAMPA VIII

1 Panoramica do abrigo 4.

2 Panoramica do abrigo 5.



ESTAMPA IX

1 Gravuras do abrigo 5.

2 Sondagem no abrigo 5.



ESTAMPA X

Panoramica do abrigo 6.




