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GRUTADO ESCOURAT

D6coberta em 1963, a Gruta do EscouÍal

de cor negra ou vermelha, ou gravadol com

constÍtui o mais ocidental dos santuários com
arte paleolítica da Europa. Todavia, ela ofereceu

fácil acesso e bem visíveis, mostram atributos

vestígios de ocupação humana

técnicos e estilísticos que permitem a sua

do Homo de Neanderthol, ou seja desde

datação no Solutrense Antigo e Médio,

o Pdleolítico Médio (ca 50 000 anos) até

correspondendo ao período da grande

ao Neolítico Final (Homo Sopiens sapiensl.

expansão da arte quaternária.

No seu exterior encontra-se importante

Cravuras animalistas, figurando sobretudo

conjunto de gravuras tardo-neolÍticas, assim

cabeças de equídeos, preenchidas com traços

como as ruínas de povoado íortiÍicado

múltiplos, signos geométricos, pÍincipalmente

calcolítico que se lhe sobrepõem, pelo que é

reticulados, constituem o segundo período

local privilegiado para o estudo do homem

da arte da Gruta do Escoural que pode ser

pre-histórico, não só sob as perspectivas

classificado no Solutrense Superior

económica e social, mas sobretudo ideológica.
O percurso do exterior ao interÍor da gruta,

e Magdalenense lnicial.

conhecido por alguns homens paleolíticos

no Magdalenense Médio e Final, é íormado por

dumnte miléniot encontrava-se, por ceÍto,

signos geométricos (reticulados, escalariformes,

marcado pela dicotomia entre dois territórios

tectiformes, cometas, ...) e manchas

distintos: o espaço aberto e luminoso

(psicogramas), gravados com incisões muito

e o 6paço fechado, escuro e silencioso.
Ali se desenvotueriam actividades

finas, por vezes confundindo-se com as fissuras

sóciordigiosas que pÍ(ruÌirvam a interacção

dissimulados.

corn o FanscendenE e de que as maniíestações

A vocação da Gruta do Escoural como

artÍsticas, pinirras e gravuras, são os úlümos

santuário prêhistórico é retomada

incisão larga e proíunda, situados em zonas de

Por fim, o último período, datável

dos suportes, Iocalizados, em geral, em locais

testeínunh6

utteÍiormente, sendo frequentada

A aÍte paleolftica do Escqlral iÍÌtegra errdução
cÍonoeslilústíca cqn inês grdÍrdes peÍÍodor

no Neolftico Anügo e utilizada como necrópole
durante o Neolftico Final.

RepresetaçÕes zoonÉrficas e $gnos pintados,

MÁruo

Vrnru

Govrrs

x Localiza-se na parede do lado direito da Sala
1, perto da entrada actual.
x Pintura de cor vermelha.
x Representação de equídeo, com a cabeça e
corpo de perfil, muito alterado pelas
escorrências de água. Apresenta a curvatura da
mandíbula acusada, as crinas verticais' fazendo
ângulo com a testa, e as pemas figuradas em

? > Foto e decalque de M. varela comes

Íorma de V. A linha cérvico-dorsal é ondulada
e a tinha ventral convexa.
Em redor reconhecem-se pontos e traços
nas cores negra e vermelha, tal como possível
cabeça de quadrúpedc de cor negra, também

muito aPagada.
e As caracteísticas descritas permitem atribuir
este painel ao Solutrense Antigo'
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V não tendo sido

Localiza-se na parede do lado direito do topo
sul da Sala 1, a cerca de 1,50 m do solo.

e os meinbros em forma de

r

Pintura de cor negra e grawra Íiliforme,
muito alteradas deüdo à deposição de calcite.

de pintura da mesma cor e algumas incisões
filiformes, contemporâneas ou ulteriores.

r

r

Representação da metade inferior

de quadrúpede, possivelmente de equídeo,

representado de perfil e voltado para o lado

direito. Mostra a linha ventral (onvexa

figurados os respectivos cas€os.
Nas proximidades observam-sg ainda, restos

As características mencionadas

permitem

f+:

Ie

atribuir esta representação ao Solutrense
Antigo.
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Foto de Manuel Ribeiro
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Solutrense

Magdalenense

10 000

& Localiza:se em concavidade

existente

na parede do lado direito, ao fundo da sala

l.

convergentes num ponto, interceptadas por
outras transversais. Alguns autores interpretam

x Gravura larga e profunda, em parte sobre

figurações semelhantes como representações
de estruturas de abrigo, sendo, por isso,

camada de calcite.

designadas tectiformes.

x Trata-se de composição com carácter

x Pode ser atribuídgno Solutrense Antigo.

geométrico, definida por feixe de linhas incisas

Y
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Foto e decalque de M. Varela Comes
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x Localizam-se ao fundo da Sala 1, em zona
onde o tecto é mais baixo e oblíquo.

inicialmente como representação híbrida, meia
humana meia animal. Todaüa, aquela poderá
corresponder à justaposição de três animais:

x Pinturas de cor negra e vermelha.

duas cabeças de equídeo, de perfil,

r

encontrando-se a primeira na parte superior
e voltada para o lado direito e a segunda na

Grande painel contendo três conjuntos
de pinturas. Na parte slperior, do lado

esquerdo en(ontra-se representada uma
cabeça de equídeo de perfil e voltada para
a esquerda. À direita desta figura, reconhece-se
o perfil de quadrúpedg provavelmente um
bovídeo, voltado igualmente para o lado

parte inferior, voltada para baixo e ao €orpo
de provável quadúpede.
As pinturas mencionadas foram interceptadas
por veios de calcite, aos quais se encontram
associados diversos traços e pontos pintados

de cor negra ou vermelha.

esquerdo. Mostra ventre bem saliente
e os membros em forma de V.

r

A cabeça desapareceu devido às escorrências

Solutrense Antigo.

de água.
Na parte inferior do painel observa-se
o segundo conjunto de figuras, interpretado

V V > Fotos de Manuel Ritreiro

Integram-sg cronologicamente, no

PALEOLÍNCO
MESOLITICO
INFERIOR

Arrigna(ens€

26 00{)

Cravetense

Soluftense

Magdalenense

x Enquadram-se em pequeno nicho da Sala
entre as galerias 1 e 2, a cerca de 1,10 m

1,

do solo actual.

daqueles se observam três traços convergentes

num ponto (signo feminino

?).

Reconhecem-sg em redor, pequenos pontos
pintados nas cores negra ou vermelha, assim

x Conjunto de seis traços pintados de cor
vermelha.

como incisões filiformes.
K

*

Motivos atribuíveis ao Solutrense Antigo.

traços paralelos en(ontram-se dispostos
na vertical (bastonetes ?), enquanto à esquerda
Tirês
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Fotos de ManueÌ Ribeiro
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À entrada da galeria 1, na parede do lado

direito onde

se

encontra espesso cordão

estalactítico.

traseira de equídeo, figurado de peÉil

voltado para o lado esquerdo. Mostra a pema
em forma de V sem casco, e cauda longa.
Na parte superior do painel, detecta-se a paÍte
e

N Figurações de cor negra e traços de cor
vermelha.

dianteira de um terceiro quadrúpede,
possivelmente um caprino pintado de peÉil
e voltado para o lado esquerdo. Apesar de esta

r

figura se encontrar muito deteriorada, pela
deposição de calcite, ainda é possível distinguir
o aranque da cabeça, parte da armação e das
linhas cérvico-dorsal e do peito.

No sector inferior direito do painel

observa-se a cabeça e o aranque do pescoço
de auroque Íigurado de peúil e voltado para o

lado direito. Apresenta o olho circular,
a curva mandibular acusada e a extremidade
do focinho descaída. Sobre a testa

Reconhecem-se, também, outros traços de cor
vermelha e numerosas gravuras filiformes.

reconhece-se a armação ligeiramente
perspectivada.
À esquerda da figura anterior, sobrepondo-a
parcialmente representou-se a metade

a

As (aracterísticas descritas anteriormente
permitem situar este painel no Solutrense
Antigo.

<

Foto, com iníravemelhos, de M. Varela Comes
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Foto de Manueì RiLìeiro
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Localiza-se do lado esquerdo da galeria

x

Gravuras com diferentes larguras

1.

de pedi, voltadas para o lado direito.
Na parte inferior do painel é visível um

e

profundidader algumas de difícil üsualização.

conjunto de traços múltiplos que parecem
figurar cabeça zoomórÍica.
Esta superÍície apresenta, ainda, diversas

x

ldentifica-se a parte dianteira de equídeo

gravuras, muitas das quais

filiformet

representado de peffil e voltado para o lado

nomeadamente pequenos reticulados

direito. As crinas fazem ângulo recto com
a testa e a linha cérvico-dorsal é ondulada.
Abaixo da figura anterior reconhecem-se
parcialmente dois cervídeos, finamente

e provável signo em forma de flecha.

gravados, mostrando, o melhor conservado,
a cabeça e a parte dianteira do corpo figuradas

YY

t

Fotos e dêcalque d€ M. Varela Comes

x

Este painel pode ser atribuído ao Solutrense

Superior e ao Magdalenense.
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Painel situado à entrada de pequeno

divertículo existente ao fundo da galeria

Duas das cabeças peÌtencem a indiúduos
1,

adultos e sobrepÕem-se parcialmente;

ao lado esquerdo e a cerca de I,10 m do solo

a terceira, de dimensões menores, sob

actual. Aproveita zona plana da parede

as anteriores, corresponde a

delimitada por escorrências de calcite.

animal jovem, possivelmente uma cria.

Encontramfe representados alguns
x Tlês cabeças de equídeo, gravadas com

poÍïnenores anatómicos, nomeadamente

incisões filiÍormes.

as orelhas, os olhos e as bocas.

x As três cabeças, representadas de perfil,
com pes€oços longos e voltadas para o lado
esquerdo encontram-se preenchidas por

permitem atribuir estas gravuras ao Solutrense

x As características técnicas e estilísticas
Superior ou ao Magdalenense Inicial.

múltiplas incisões filiformes.

<

Foto de Manuel Ribeiro

Y > Foto e decalque de M. Varela Comes
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x Localizam-se no tecto, à entrada
de pequeno divertículo situado no lado direito
e ao fundo da galeria 1, a cerca

x Trata-se de signos muito frequentes nos

de 2 m do solo actual.

assim como gravados.

x Duas manchas de contomo subcircular,

x Encontram-se em todo o Paleolítico Superior,
embora sejam mais frequentes no Solulr€nse
Antigo.

pintadas de cor vermelha.

contextos da arte rupestre paleolítica, onde
surgem pintados de cor vermelha ou negra,

PALEOLÍTICO

MESOLITICO

IT{FERXIR

A.nignacense Gravetense i
150

{no

35 (xxt

26 000

Solutrense r

Magdalenense

i

l

21 000

18 000

x Localiza-se na parede do lado esquerdo de
divertículo situado ao fundo da galeria 1,

de pato"). As crinas, figuradas através

próximo do chão.

fazem ângulo agudo com a testa. A linha que

x Pintura de cor negra, muito alterada devido

delimita a pafte superior do pescoço parece
aproveitar uma fissura da parede. Sobre esta
pintura, e em seu redor,

à deposição de calcite.

da sucessão de pequenos traços

verticait

observam-se diversos traços incisot filiformes,

x Cabeça de equídeo representada de perfil
e voltada para o lado direito. Apresenta a curva

de época ulterior.

mandibular muito acusada e a extremidade
do focinho ligeiramente pendente (ou em "bico

r

Y

Foto de Manuel Ribeiro

>

Decaloue de M. Varela Comes

As características indicadas

permitem atribuir

esta representação ao Solutrense Antigo.
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x Localiza-se na parede do lado direito
de divertículo situado ao fundo da galeria

1.

sintetismo formal, embora se reconheça
a técnica dos traços múltiplos e alguns
poÍTnenores anatómicos.

x Gravura filiforme.
x As caracteísticas morfoestilísticas permitem

*

Representação de equídeo, de pequenas

dimensões, figurado de perfil e voltado para
o lado esquerdo. Este motivo mostra grande

Y Foto de J. Paulo Ruas
b"

Decalque de M. Varela comes

conferir cronologia situada entre o Solutrense
Superior e o Magdalenense Inicial.
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Painel localizado na parede do lado

esquerdo da galeria 2,junto à sua entrada

dispostas na horizontal, cortadas por outras,
mais pequenas, gravadas na vertical.

e a cerca de 1,60 m do solo.

À direita da figura anterior, observa-se outro

l

conjunto de traços que convergem na
extremidade esquerda. Abaixo da figura
referida, e sobrepondo-a ligeiramente,

Conjunto de gravurat produzidas com

incisões largas e profundas, enquadradas por
fissuras e cordões de calcite.

encontra-se pequeno conjunto de linhas
sub-paralelas gravadas na vertical, coÉadas

r

alguns autores interpretam como tectiforme

por outras, traçadas na horizontal, que, em
alguns casot convergem.

{estrutura de abrigo) e outros como rede,
podendo, no entanto tratar-se apenas de

r

Grande reticulado de forma rectangular, que

ideograma com significado desconhecido.

Este conjunto de Íigurações poderá ser
atribuído a período vasto do Soluffense Antigo

Reconhece-se conjunto de linhas paralelas

ao Magdalenense.
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Fotos de Manuel RibeiÍo

Decaìque de M. Varela Comes
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x Localiza-se em concavidade existente

a qual assenta a armação. A testa

na parede do lado esquerdo da galeria 2,
no seguimento do painel com tectiformes.

é arqueada, a extremidade do focinho

x Gravura larga e profunda.
x Grande cabeça de bovídeo representada de
pedil e voltada para o lado direito. A armaçâo,
figurada de frente, apresenta forma de lira
e esboço de volume.

arredondada e o perfil do maxilar inferior
convexo. O pescoço, tal como a armação,
encontra-se parcialmente coberto por espessa
camada estalagmítica. Sobre a testa
reconhece'se conjunto de incisoes
sub-paralelas.

Mostra contorno craniano com a bossa

(aracterísticas descritas anteriormente
apontam para cronologia do Gravetense Final

bastante proeminente e arredondada, sobre

ou Solutrense Antigo.

? *'

Foto € decalque de M. Varela Comes
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e Localiza-se na parede do lado esquerdo
da galeria 2, frente à grande cabeça
de boúdeo.

x Incisões largas mas pouco profundas

incisão muito fina e difícil de visualizar.
e outras

quase imperceptíveis.

x Figura representada de perfil e voltada para
o lado direito. Exibe cauda em ,,cometa,,,
obtida
a partir de traços curvos. A perna traseira
é alongada, não se encontrando figurado

Y > Foto ê decalque de M. Varela comes

o respectivo casco. O ventre foi definido por
linha convexa, muito acusada. A parte
dianteira encontra-se apenas esboçada, com
Em redor existem muitas outras gravuras,

de carácter geométrico.
x As caracteÍsticas técnicas e estilísticas
apontam para cronologia do Solutrense
Superior ou Magdalenense Inicial.
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x l-ocalizam-se em dois pequenos nichos
situados no lado direito da gateria 2, à sua
entrada, e peÉo do solo.

momento ulterior.

x Pinturas de cor negra.

a representação de cabeça de boúdeo
de perfil e voltada para o lado direito com
a armação algo perspectivada. A extremidade

x Vestígios, muito apagador de duas figuras
de quadrúpedes, possivelmente caprinos,
representados de peÉil e voltados para o lado
direito. As cabeças apresentam silhueta

sub-rectangular e os pescoços são largos.
Sobrepõem-se a estas figuras alguns traços

t

'

Fotos de M. Varela Comes

incisos, reatizados provavelmente em
Em nicho situado a cota inferior observa-se

do focinho é ligeiramente descaída e a curva
da mandíbula acusada, conforme é próprio
das imagens animalistas mais recuadas.
possível que os dois painéis tenham sido
pintados durante o Solutrense Antigo.
NÉ

PAI.IOÚNCO

MESOLíTICO

IHFERIOR

Aurignacense

r Gravetense I

Solutrense : Magdalenense

l

e Localiza-se na parede do lado esquerdo
da galeria 11, frente à galeria 2, entre dois

de frente, embora sugerindo ligeira torçáo.
O interior da figura encontra-se preenchido

cordões estalactíticos.

por múltiplas incisões lineares.

e Gravura filiforme representando cabeça

x As características, técnicas e estilísticas,
permiter_n atribuir esta figura ao Solutrense
Superior ou ao Magdalenense tnicial.

de boúdeo.
x A cabeça e o pescoço foram figurados
de perfil, enquanto a armação se encontra

O
F-.-------------

tod

x Localizam-se na chaminé existente entre
a sala 1 e a galeria 7, amais de 3 m de altura.
x Gravuras executadas com incisão larga
e profunda, e outrat pouco visíveis, de traço

ao qual devem estar associados. À direita
e em baixo, reconhecem-se Íiguras em Íorma

de escada, de cometa, reticulados e feixet ou
conjuntos de traços de difícil interpretação

ulteriores às gravuras primeiramente referidas

filiforme.
x Observam-se três grandes conjuntos
de arciformes (símbolos femininos ?),
interceptados por larga escorrência de calcitg

v>

Fotos e decalque de M. Varela Comes

x A execução deste painel deve corresponder
a longo período, situado entre o Solutrense

Antigo e o Magdalenense Final.
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