
GÉNIO
E TALENTO 

DO PASSADO
A ARTE GRAVADA DO PENEDO DO ENCANTO E DA CHÃ DA RAPADA

CONCELHO DE
PONTE DA BARCA







4

Os dois complexos de arte rupestre que foram 
recentemente objecto de acções de valorização 
patrimonial - Penedo do Encanto e Chã da Rapada 
- promovidas pela ADERE-PG Associação de 
Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês, situam-se no concelho de Ponte 
da Barca, numa das vertentes norte da Serra Amarela, 
distando entre si cerca de seis quilómetros. Debruçados 
sobre o vale profundo do Rio Lima e projectando as 
vistas sobre as encostas íngremes e verdejantes da 
Serra do Soajo, estes dois sítios arqueológicos são 
representativos de duas antigas tradições de arte 
rupestre estilisticamente muito distintas. Porém, são 
ambos exemplos de como o intuito de perpetuidade 
que esteve implícita no acto dos seus criadores foi 
plenamente alcançado pois ambos se mantiveram 
na memória colectiva das comunidades humanas 
que, ao longo dos séculos, povoaram esta Serra. 

«The starting-point for all systems of aesthetics must be 

the personal experience of a peculiar emotion. The objects 

that provoke this emotion we call works of art.»

Clive Bell, 1914

‘O ponto de partida para todos os sistemas de estética 

deve ser a experiência pessoal de uma emoção peculiar. 

Aos objectos que provocam essa emoção chamamos 

obras de arte’

Embora silenciados dos seus significados originais, 
mas mantendo a sua presença etérea nas penedias 
que irrompem pelas serras do Noroeste, os signos 
mais ou menos enigmáticos gravados na superfície 
das rochas sempre suscitaram a curiosidade das 
populações locais e abriram-se a novas interpretações 
que hoje fazem parte da biografia destes sítios. 
Os tempos - passado, presente e futuro - fundem-se 
nestes locais não só através das lendas transmitidas 
de geração em geração sobre os outeiros e penedos 
com ‘sinais feitos pelos antigos’ mas também 
mediante a gravação de novos signos de cariz 
simbólico-religioso nas superfícies das rochas, 
prolongando até aos nossos dias o valor identitário 
destes locais. Cumpre agora ao visitante, através 
da vivência pessoal dos sítios, da sua reflexão e 
interpretação, ampliar o seu leque de significados 
de forma a mantê-los vivos na memória colectiva.
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‘Arte rupestre’ pode definir-se genericamente como 
“todas as imagens criadas em superfícies rochosas”
(Clottes, 2000), independentemente das técnicas 
de execução utilizadas, sendo as mais comuns, a 
pintura com tintas planas obtidas a partir de minerais 
como o ocre e a gravura por picotagem directa 
sobre a superfície rochosa com um instrumento 
lítico ou metálico de ponta aguçada. 
A arte rupestre é, na sua essência, um meio de 
comunicação através de imagens visuais, ou seja, uma 
linguagem de signos cujo significado, dependendo 
da sua natureza, seria compreensível para todos ou 
apenas para alguns membros da comunidade. 
Devemos, antes de mais, compreender que estas 
manifestações e estes locais tinham uma 
funcionalidade especial e um significado profundo 
que se relacionava com o próprio modo de vida das 
comunidades responsáveis pela sua criação, com a 
sua forma de ‘estar no mundo’, com a relação do 
homem com a natureza e com o que lhe é 
transcendente. As gravuras e pinturas rupestres de 

significado simbólico-religioso constituiriam um 
meio de comunicação não só entre grupos humanos 
mas igualmente entre estes e entidades pertencentes 
a um mundo metafísico, sobrenatural. Contudo, 
existem gravuras rupestres que não detêm valor 
simbólico-religioso, mas resultam de acções ocasionais 
ou no âmbito do devir do quotidiano, como é o caso 
da gravação de tabuleiros de jogo, graffiti ou vestígios 
de actividades de moagem, por exemplo.
Nem todas as imagens fixadas nas rochas detêm um 
elevado valor simbólico. Perante a arte das sociedades 
tradicionais sem escrita, quer nos refiramos às 
pré-históricas quer às sub-contemporâneas, não 
devemos tomar como expectável retermo-nos no 
fascínio de uma obra de grande beleza, apuro técnico 
ou expressividade estética, como sucede quando 
nos detemos perante a composição abstracta do 
Penedo do Encanto. Na verdade, nem todos os sítios 
com gravuras rupestres se destinariam à mera 
contemplação tal como sucede com um retábulo 
numa igreja ou um quadro renascentista num museu. 
A Chã da Rapada pode tomar-se como exemplo de 
um sítio criado pela acumulação de signos individuais 
com um significado próprio mas que não se organizam 

numa composição original, criada num só momento 
e destinada a um suporte particular como no 
Penedo do Encanto.
Mas não há dúvida que uma das principais 
características da arte rupestre é a sua longa 
permanência no tempo e no espaço. O acto de 
gravação de um signo numa rocha conduz à criação 
de um ‘lugar’ que poderia ou não deter previamente 
um significado especial, mas que a partir do momento 
em que é marcado por ‘mão humana’, ganha uma 
dimensão identitária. 
A ‘arte’ torna-se um factor de identidade cultural 
radicado num tempo e num espaço que lhe é próprio 
porque em cada época, uma determinada comunidade 
tende a adoptar um estilo artístico (seja ele figurativo, 
abstracto ou esquemático ou naturalista) que é 
partilhado por outras que se inserem no mesmo 
contexto cultural. E quando um estilo é utilizado ao 
longo de milhares de anos, assume-se a existência 
de uma tradição artística. Desta forma , a identificação 
do estilo ou tradição artística presente num sítio de 
arte rupestre é um aspecto que ajuda os estudiosos 
a determinar a época e contexto cultural em que o 
sítio foi criado.

O QUE É A ARTE
RUPESTRE?
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Foi no Pleistocénico, um período mais conhecido 
como “era glaciar”, que se escreveram as mais 
importantes páginas da evolução humana e se 
assistiu ao nascimento da ‘arte’. Nessa época em 
que o Homem era essencialmente caçador e 
recolector nómada criava uma arte de feição 
naturalista em que dominavam os animais de 
grande porte, como é exemplo a arte Paleolítica do 
vale do Côa. 
Com o fim dessa era, as comunidades humanas vão 
adaptar-se às profundas transformações 
ecossistémicas do Globo, ao aquecimento global 
do clima e às consequentes alterações na fauna e 
na flora. O caçador da Pré-história passou a ser 
essencialmente pastor e agricultor. 
Talvez muito do que a natureza humana tem hoje 
de mais fundamental e definidor, tem aí as suas 
raízes, nesse período pós-glaciar que se iniciou há 
mais de 10 mil anos. Nas formas de vida tradicionais 

das gentes das serras do Noroeste ainda há poucas 
décadas se perscrutavam os ecos de um modo de 
vida que emanou desse tempo distante e se foi 
afeiçoando e aperfeiçoando ao longo de milénios, 
no que respeita à relação com a terra, os animais, os 
ciclos agrícolas e com uma natureza indomável.
No período pós-glaciar, a uma maior fixação ao 
território e a uma maior dependência de recursos 
fixos provenientes da agricultura e da pastorícia 
subjaz uma redefinição da relação entre Homem e 
Natureza, a alterações no seu imaginário e sistemas 
de crenças. 
Se considerarmos a arte rupestre como imagens de 
mundos ancestrais tal como foram vistos, vividos, 
compreendidos pelos nossos antepassados, é 
natural que as grandes alterações no modo de vida 
das comunidades se reflictam na forma como a 
relação entre o Homem e o mundo natural é 
materializada e representada. 
Assiste-se, assim, à emergência de novas formas 
de manifestações artísticas nas suas vertentes 
arquitectónica e escultórica, sendo disso exemplo 
a construção de antas, recintos megalíticos e 
menires, mas também na sua vertente plástica e das 

AS TRADIÇÕES ARTÍSTICAS
DOS PÓS-GLACIAR NO
NOROESTE PENINSULAR
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‘artes visuais’. Neste último caso, são as gravuras e 
pinturas em rochas os testemunhos que melhor se 
conservaram até hoje. Se durante a ‘era glaciar’ os 
‘caçadores-recolectores’ representavam 
essencialmente animais de grande porte, os 
‘agricultores-pastores’, valorizaram sobretudo a 
representação da figura humana e a expressão 
através de signos abstractos. 
Neste período surgem, na Europa, duas tradições 
artísticas - a Arte Atlântica e a Arte Esquemática 
- cujas áreas de distribuição confluem no Noroeste 
da Península Ibérica (Alves, 2009). A primeira 
expande-se ao longo da fachada europeia 
ocidental, desde o Noroeste de Portugal e Galiza, à 
Irlanda, Norte de Inglaterra e Escócia enquanto a 
Arte Esquemática surge na Europa do Sul, e 
expande-se pelo Sul e interior da Península Ibérica. 
Ambas têm uma longa vigência temporal na 
Pré-história Recente, período balizado grosso 

modo entre o IV/IIIº - Iº milénio A.C. 
De uma forma genérica, a Arte Atlântica do 
Noroeste peninsular surge sob forma de gravuras 
em afloramentos graníticos ao ar livre que tendem 
a ocupar chãs a meia encosta ou pequenos outeiros, 
dominando visualmente umz extenso território 
(Baptista, 1983-84). A temática é de feição 
essencialmente geométrica e abstracta, privilegiando 
as figuras de contorno circular como as composições 
de círculos concêntricos e covinhas, unidas entre si 
por linhas sinuosas. No Noroeste, estas formas 
geométricas são por vezes acompanhadas por 
motivos figurativos que incluem representações de 
animais (veados, cavalos, cabras) e de armas 
pré-históricas. Não raramente as composições 
gráficas adquirem um carácter monumental conferido 
por um intrincado conjunto de motivos geométricos 
gravados de modo a interagir com as formas naturais 
da rocha.

A Arte Esquemática surge preferencialmente sob a 
forma de pinturas em abrigos sob rochas, mas 
ocorre também gravada em penedos ao ar livre ou 
em grutas. A temática é dominada pela presença 
da representação esquemática da figura humana 
que pode ocorrer reduzida à sua forma mais 
simples: a cruz. Surgem igualmente figuras animais 
(sobretudo cervídeos e capríneos) e motivos 
geométricos compostos por linhas perpendiculares 
- quadrados, rectângulos e figuras trapezoidais 
segmentadas internamente -, mas também ocorrem 
barras, pontos, círculos simples, ziguezagues, entre 
outros.
Os dois complexos de arte rupestre da Serra Amarela 
são representativos destes dois estilos de arte 
Pré-histórica. O Penedo do Encanto pertence à 
tradição de Arte Atlântica do Noroeste peninsular, 
enquanto a Chã da Rapada é ilustrativo de um 
complexo de Arte Esquemática ao ar livre.
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De poldra em poldra se percorre o deslumbrante 
caminho que conduz da aldeia de Parada à Bouça 
do Colado, situada numa chã a meia encosta da 
serra. O ritmo da caminhada acompanha o ritmo 
ascendente do relevo íngreme da vertente em 
anfiteatro. Ao longo do percurso vai-se 
abandonando o espaço de labor quotidiano e o 
recorte dos campos de cultivo e ascende-se, por 
entre bouças pontuadas por carvalhos ancestrais, 
até alcançar uma ampla plataforma natural onde, 
ao centro, salta à vista o Penedo do Encanto, 
também chamado Penedo das Sete Cabeças, 
topónimo popular inspirado nas figuras circulares 
que revestem a superfície.
Ladeado por afloramentos e blocos de rocha mais 
pequenos, o Penedo do Encanto ocupa uma zona 
próxima do limite da chã cuja vertente desce a 
pique para o estreito vale do Rio de Mulas. 
Defronte, abre-se um cenário magnífico sobre o 
vale do Lima, as encostas e cumeadas das serras 
do Soajo e Peneda e, ao seu redor, a imensa área 
aberta da chã imaginamos que poderia ter sido 
palco de acções de carácter ritual relacionadas 
com o significado simbólico do sítio, mas também 
seria um espaço vivido no âmbito de actividade 
do quotidiano.

O PENEDO DO ENCANTO
UMA OBRA PRÉ-HISTÓRICA
DE ARTE ABSTRACTA
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A nascente, o grande penedo apresenta uma 
superfície vertical que o eleva do solo, criando 
volumetria, mas foi a superfície superior, lisa e 
suavemente inclinada para poente, a eleita para 
receber a densa trama de motivos, todos eles unidos 
por linhas sinuosas e meandros, onde sobressaem 
os círculos simples preenchidos com covinhas, 
círculos concêntricos com covinha central e figuras 

proto-labirínticas.
Este complexo de arte rupestre foi estudado e 
pela primeira vez dado à estampa por A. Martinho 
Baptista em 1981. A partir da análise das técnicas 
de execução das gravuras e da forma como está 
disposta a composição, este investigador distinguiu 
duas fases de elaboração1. 
A obra original organizou-se em torno de uma 

complexa figura compósita que ocupa uma zona 
central da rocha e da qual irradiam as linhas 
sinuosas que ligam entre si os motivos circulares, 
estruturando toda a composição que, seguramente, 
terá sido concebida num só momento. 
Contemporâneas desta fase serão as gravuras de 
círculos e covinhas presentes noutras superfícies 

que se distribuem em torno do penedo central.

1) Baptista, A.M. 1986. Arte rupestre pós-glaciária. 
Esquematismo e abstracção. História da Arte em Portugal.
Vol.1, Lisboa: Alfa:31-55.

Baptista, A.M. 1983-84. Arte Rupestre do Norte de Portugal: 
uma perspectiva. Actas do Colóquio Inter-Universitário do 
Noroeste, Porto 1983. Portugália 4-5. Nova série: 71-82.

Baptista, A.M. 1981. O complexo de arte rupestre da Bouça 
do Colado (Parada, Lindoso). Notícia preliminar. Giesta 1 
(4): 6-16.

Registo gráfico de
A. M. Baptista (1986a).
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Numa segunda fase terão sido concebidas as figuras 
geométricas segmentadas que ocupam uma zona 
periférica. Na verdade, para a gravação do quadrado 
preenchido com linhas ortogonais no sector 
nascente o executor teve necessidade de alisar 
aquela parcela de rocha e, na sequência esta 
acção, destruiu figuras circulares mais antigas. 
A época histórica pertencem as três cruzes 
gravadas na face vertical da rocha, sinais que 
materializam a cristianização de um lugar que se 
considerava haver sido criado nos tempos 
antigos do paganismo.
O Penedo do Encanto é, sem dúvida, uma das 
mais belas obras de arte abstracta pré-histórica 
conhecidas no Norte de Portugal. A dinâmica 
conferida pela coreografia das formas circulares e 
das linhas sinuosas dota a composição de um 
perpétuo e inebriante ritmo e movimento. A 
descoberta do sentido da abstracção das formas 
aliada à criatividade artística remete-nos para a 
essência das coisas do mundo e são diversas as 
interpretações que permite desvelar. 
Embora seja consensual a atribuição de um 

significado simbólico-religioso a estas manifestações, 
os estudiosos avançam hipóteses explicativas de 
tão grande ênfase dado às formas circulares: 
evocariam a planta circular dos monumentos 
megalíticos que por vezes ocorrem nas proximidades 
das rochas gravadas com estes símbolos? Será 
que as figuras circulares aludem à localização de 
formações naturais ou ao relevo da paisagem 
circundante, como se tratassem de imagens 
topográficas reais ou idealizadas? Sendo que nesta 
composição estão ausentes os motivos figurativos 
e sendo a abstracção um processo em que se 
reduz a uma forma simples um conceito ou o 
conteúdo de uma informação, a verdade é que a 
compreensão dos códigos primitivos subjacentes 
à criação destas obras constitui ainda hoje o maior 
desafio do investigador.
Curiosamente, este é um desafio também evocado 
na lenda que se conta sobre o Penedo do Encanto 
e transmitida de geração em geração pelas 
comunidades da Serra. Reza a lenda que foi no 
interior deste penedo que os mouros esconderam o 
seu ouro antes de partir em retirada, deixando-o 
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protegido por um encantamento que só seria 
quebrado por quem conseguisse ler os 
enigmáticos sinais nele inscritos. Quando isso 
acontecesse, a pedra abria-se e alcançar-se-iam 
as incomensuráveis riquezas nele guardadas. 
Mas, até hoje, essa mensagem mantém-se por 
decifrar…

Acesso 
A partir de Ponte da Barca, toma-se a E.N. 104-1 
em direcção a Lindoso/Espanha e segue-se até à 
aldeia de Parada. Percorre-se um caminho 
empedrado em direcção a Sul e, no término da 
povoação, toma-se o caminho calcetado que 
sobe a encosta. O caminho em calçada é ladeado 
por campos agrícolas e manchas de carvalhos. O 
complexo da Bouça do Colado/Penedo do Encanto 
situa-se a cerca de 2km de distância e encontra-se 
a cerca de 20m a Oeste do caminho. Encontra-se 
integrado na Rede de Percursos Pedestres do 
concelho de Ponte da Barca - Pequena Rota “Trilho 
do Penedo do Encanto”- encontrando-se indicado 
por sinalização vertical.
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O complexo de arte rupestre da Chã da Rapada 
distingue-se de imediato do anterior pela tipologia 
dos motivos gravados, pela diferente percepção e 
experiência do espaço e pelo maior número de rochas 
que ostentam decoração. Enquanto o Penedo do 
Encanto, na sua relação com o espaço natural da 

chã onde se insere, parece focalizar em si a atenção 
e o olhar do visitante, na Chã da Rapada, as rochas 
decoradas encontram-se mais ou menos dispersas, 
induzindo o visitante a caminhar pela encosta, traçar 
percursos, e descobrir a localização das gravuras 
rupestres.
Situada na encosta sobranceira à aldeia de Britelo, 
a Chã da Rapada domina visualmente uma paisagem 
forte sobre um troço do Rio Lima e as abruptas 
vertentes que se erguem na sua margem direita, 
onde se destacam o recorte dos montes do Mezio 
e do Gião. Este último merece uma especial referência 

CHÃ DA RAPADA
FIGURAS QUE ATRAVESSAM
OS TEMPOS
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na medida em que, no interior do anfiteatro 
natural que se abre no seu cume, existe um ‘santuário 
rupestre’ pertencente à tradição de Arte 
Esquemática ao ar livre, com gravuras de tipologia 
muito similar às que ocorrem na Chã da Rapada. 
Em ambos os conjuntos dominam as representações 
esquemáticas da figura humana nas suas variantes 
derivadas da forma da cruz (com braços levantados 
arqueados, braços rectos, figuras com o formato da 
letra grega fi (φ), ou simplesmente representados 
como uma cruz latina) e de quadrados ou rectângulos 
segmentados internamente.
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Outra das características dos ‘santuários’ de Arte 
Esquemática ao ar livre presente na Chã da Rapada 
é a implantação das gravuras rupestres em suportes 
diversificados. Elas surgem quer em rochas planas 
e rasas ao solo, como em penedos sobrelevados, 
nas superfícies de grandes blocos ou mesmo 
insuspeitáveis pedras soltas de reduzidas dimensões. 
Este aspecto influencia a própria experiência de 
visualização das gravuras pois a incidência 
diferenciada da luz solar ao longo do dia vai 
iluminando diferentes planos das rochas e 
salientando o relevo de figuras gravadas em 
determinados painéis e superfícies, enquanto 
outras se diluem na sombra.
No núcleo actualmente aberto aos visitantes 
destacam-se as rochas 1 e 32 pelas suas 
dimensões e elevado número de gravuras que 
apresentam. A rocha 1 é uma superfície rasa ao 
solo que ostenta figuras de diferentes tipologias, 
sendo os motivos em ‘cruz’, ou ‘cruciformes’, 
claramente predominantes e amplamente 
disseminados pelo espaço disponível. Entre estes 
contam-se a representação em cruz latina, cruzes 
compostas e figuras antropomórficas que se 
distinguem pela representação das pernas 
arqueadas ou dos braços levantados. As diferentes 
gravuras exibem sulcos mais ou menos desgastados 
ou erodidos, aspecto que poderá indiciar a sua 
maior ou menos antiguidade.

2) Notícia preliminar da presença de gravuras rupestres na Chã da Rapada foi dada à estampa por A. M. Baptista (1986b). Contudo, 
estas duas rochas decoradas foram objecto de estudo monográfico por Andreia Martins e publicadas como rochas 5 e 6 (Martins, 
2006). A designação que agora atribuímos resulta de um novo inventário do complexo com um  total de 15 ocorrências identificadas no 
âmbito do trabalho de campo desenvolvido em Maio de 2011. Neste texto apenas se apresentam as mais expressivas, estando a ser 
preparado um estudo científico do complexo.
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SIMBOLOGIA

Caminho

Talude

Curvas de Nível

Ponto Cotado

ESCALA GRÁFICA

Equidistância das curvas de nível de 20 cm
Quadrícula geodésica referida ao Datum 73 com origem no 
ponto central de Melriça

10 5 10m
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De facto, as cruzes compostas não apresentam um 
grau de erosão substancial dada a sua menor 
antiguidade. São disso exemplo as cruzes com um 
círculo na base, a chamada ‘cruz triunfante’, símbolo 
da evangelização do mundo e as cruzes com 
covinhas nas extremidades que se encontram no 
sector oeste da rocha, também designadas de cruzes 
pometeadas ou ‘cruz dos bispos’ e símbolo da sua 
autoridade. Ainda neste sector se pode observar 
um exemplo de sobreposição de duas gravuras de 
tipologias distintas em que uma ‘cruz triunfante’ 
foi talhada sobre uma figura antropomórfica mais 
antiga. 
No sector sul da rocha, encontra-se um conjunto 
mais diversificado de motivos entre os quais duas 
representações de tabuleiros de jogo, 
especificamente do ‘jogo do moinho’ que é 
conhecido pelo menos desde Época Romana mas 
que ainda se joga no nosso país, um motivo 
trapezoidal segmentado internamente que tem 
paralelos formais na arte pré-histórica, um triangulo 
segmentado e um rectângulo cujo interior foi 
integralmente talhado que apresenta, ao centro, 
e bastante erodido, um cruciforme.     

Chã da Rapada. Rochas 1 e 2. Levantamento.
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Contudo, a gravura que merece maior destaque 
neste conjunto, pela sua singularidade e técnica de 
talhe, é a espiral sinistrosa, ou seja, uma espiral 
cujo sulco se desenvolve em curva para a esquerda. 
Esta figura encontra-se protegida por um enorme 
bloco granítico sobrelevado que ostenta uma 
covinha circular no topo.
Adjacente ao lado nascente da rocha 1 encontra-se 
uma superfície ligeiramente inclinada (rocha 2) 
onde foram gravados motivos cruciformes e uma 
figura antropomórfica em fi (φ), um tipo específico 
de motivo que surge igualmente em contextos de 
arte rupestre pré-históricos.

Rocha 14. Figuras antropomórficas
Rocha 1. Pormenor de alguns motivos da
superfície decorada, com destaque para a espiral (foto em baixo).
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Subindo a encosta, poucos metros acima da rocha 1, 
aflora uma outra superfície rochosa de grandes 
dimensões, a rocha 3, que apresenta dois conjuntos 
gráficos bem diferenciados, quer no espaço da 
rocha, quer em termos da temática figurativa nela 
representada. Na superfície mais baixa, virada a 
norte, encontram-se dois tipos de motivos típicos da 
Arte Esquemática ao ar livre de feição pré-histórica, 
entre os quais se destacam as figuras humanas 
com representação das mãos e os quadrados 
segmentados com dois eixos paralelos, a um dos 
quais foram sobrepostas duas covinhas. Surge ainda 
uma ‘palette’, ou seja, um motivo em forma de pá 
formado por um quadrado rebaixado no seu interior 
com apêndice recto. Por seu lado, a superfície 
superior, inclinada para sul, foi densamente gravada 
e ostenta um conjunto diversificado de motivos que, 
em muitos casos, se sobrepõem uns aos outros. 
A tipologia dos signos, a par da sua boa preservação, 
indicia que os motivos mais visíveis são de cronologia 
histórica e é possível que a sua gravação tenha 
obliterado motivos mais antigos. Ao centro e na área 
mais alta do painel, salta imediatamente à vista o 
conjunto de cerca de 20 covinhas, na sua maioria 

Chã da Rapada. Rochas 3 e 4. Levantamento.



21

bastante profundas. De algumas destas partem 
sulcos profundos, que podem ser ziguezagueantes 
e que conduzem à zona mais baixa da rocha, 
aparentando tratarem-se de canais de escorrência de 
líquidos acumulados dentro das covinhas circulares. 
Poderão ter sido estas, as últimas gravuras talhadas 
nesta rocha, já em época histórica, visto que se 
sobrepõem claramente a gravuras de tabuleiros de 
jogo de provável cronologia medieval/moderna. Neste 
sector vislumbram-se cinco figuras deste tipo. 
Outro signo com representatividade é a estrela de 
S. Salomão ou estrela de cinco pontas, popularmente 
considerado como signo de protecção contra forças 
malévolas, que se distribuem preferencialmente pela 
zona periférica à área de maior densidade de 
motivos. Ocorrem ainda as omnipresentes cruzes e 
uma figura antropomórfica truncada por uma 
covinha circular.
Alguns dos motivos aqui presentes repetem-se numa 
outra superfície rasa ao solo, exposta a sudeste 
(rocha 4). É o caso das covinhas circulares das quais 
partem linhas descendentes em ziguezague, de 
um quadrado segmentado e ainda a representação 
esquemática da figura humana.

Chã da Rapada. Rochas 3 e 4. 
Esquema geral da composição
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A última rocha que se destaca neste sector é a 
rocha 9, situada cerca de 10m a nascente da rocha 
1. Trata-se de uma pequena rocha rasa ao solo na 
qual foram gravados diversos antropomorfos, 
círculos simples, representações inéditas neste 
complexo, e cruzes latinas que mostram um sulco 
mais profundo e bem conservado do que os demais 
motivos.
Na ‘arte rupestre’ gravada, as cruzes simples e as 
covinhas são signos intemporais que surgem 
desde a Pré-história até à actualidade porque são 
formas gráficas simples e primárias. Esta 
longevidade levanta dois problemas. Por um lado, 
torna-se difícil definir a sua cronologia quando não 
se encontram em associação directa com outros 
motivos ou contextos datáveis, e por outro lado, 
levanta-se a questão de algumas gravuras antigas 
poderem ter sido objecto de reinterpretação em 

Chã da Rapada. Rocha 9. Levantamento.
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Acesso A partir de Ponte da Barca, toma-se a E.N. 
104-1 em direcção a Lindoso/Espanha até à aldeia 
de Britelo. Aí, a partir da Igreja, segue-se  para Norte, 
saindo da povoação e seguindo o caminho que sobe 
a encosta. Após cerca de 300m, junto a um poste de 
alta tensão, toma-se o caminho de pé posto orientado 
para Este, onde findos 300m se encontra o núcleo 
rupestre de Chã da Rapada. Encontra-se integrado na 
Rede de Percursos Pedestres do concelho de Ponte 
da Barca - Pequena Rota “Trilho do Megalitismo de 
Britelo”- encontrando-se indicado por sinalização 
vertical.

épocas posteriores, sobretudo quando sabemos 
existir uma semelhança formal entre os motivos de 
origem pagã e de matriz cristã.
Na Chã da Rapada, a presença de figuras de 
distintas épocas, os exemplos de sobreposição e 
regravação de motivos, testemunham uma 
continuidade da prática de gravação de signos em 
rochas. A reiterada inscrição de cruzes, em época 
histórica, nestes santuários rupestres ao ar livre 
poderá relacionar-se ou com o facto das primitivas 
grafias serem sugestivas, para as comunidades 
rurais cristianizadas, da pré-existência de um 
espaço sagrado. É certo que o significado dos 
sítios com gravuras rupestres pré-históricas não se 
diluiu no tempo e a continuidade desta prática 
social reflecte, de certo modo, um certo sentido de 
continuidade do que é essencial no modus vivendi 
das populações desta serra ao longo do tempo.



24

The act of carving signs on rocks works as a means 
of materialising the significance of a particular 
place in the landscape. As soon as a rock is marked 
by the human hand, the site where those symbols 
lay become a topographic reference for generations 
to come. Through time, the site and the rock itself 
achieve a social and mythical dimension associated 
with the people’s knowledge of the land and to 
their ancestors’ experience of that same territory. 
Silenced from their original meaning, the signs are 
permanently re-interpreted in the light of the 
succeeding historical contexts, imbued in legends 
and therefore maintained in the collective memory 
of rural communities, reweaving ancient cosmological 
beliefs. This is somehow the case of the rock art 
assemblages of Penedo do Encanto (Parada) and 
Chã da Rapada (Britelo), which are well known by 
the people who dwell, cultivate and herd cattle on 
the northern slopes of Serra Amarela. Both sites are 
located half-way up slope and command extensive 
views towards the deep valley of River Lima and 
the massive hillside of Serra do Soajo and Mezio 
that rise up on its right banks. However, the two 

‘GENIUS AND TALENT OF THE 
PAST. THE ROCK CARVINGS OF 
PENEDO DO ENCANTO AND CHÃ 
DA RAPADA’ – SYNOPSIS
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sites are representative of two ancient rock art 
traditions which are stylistically distinct: Penedo do 
Encanto belongs to the North-western Iberian 
Atlantic Art tradition whereas Chã da Rapada is 
illustrative of the open air Schematic Art, which is 
considerably long lived.
In fact, Atlantic Art is characterised by the recurrent 
presence of compositions featuring geometric and 
curvilinear designs (cup-marks, cup-and-rings, wavy 
and wandering lines), carved on open air rock surfaces 
at particular places in the landscape. Although its 
origins in time and space are difficult to determine, 
it is generally accepted that at a specific moment 
of its development, perhaps the earliest, this style 
spread widely across different areas of Atlantic 
Europe. The selection of these basic designs arranged 
in simple or complex compositions scattered across 
specific geomorphological areas, is common to the 
Prehistoric art of Galicia, NW Portugal, Ireland, 
northern England and Scotland. Yet, the style 
developed regionally and, in north-western Iberia, 
this might have implied the selective incorporation 
of new designs through time. Conversely, Schematic 

Art is typically displayed as paintings in small caves 
or rock shelters, yet a selection of designs 
characteristic of this tradition also appear as carvings 
on open air outcrops, particularly schematic human 
figures, which were, at times, reduced to its most 
elementary shape: the cross. These motifs tend to 
occur alongside geometric and abstract signs 
similarly composed of crossed lines: squares, 
rectangles and trapezoidal shapes internally 
segmented. Schematic Art paintings date back to 
the Neolithic (5th-4th millennium BC) and occur 
across areas of Southern Europe and in most areas 
of Iberia excluding the north-western Atlantic façade.
Thus, if we consider ‘rock art’ as a language of signs 
which, depending on its more or less specialised 
role, were accessible to all or only to few members 
of the society, it is likely that both traditions 
coexisted as two different means of communication 
perhaps related with two socially and culturally 
distinct communities. 
Most of the rock carvings and paintings might have 
had a specialised role and the creation of many of 
them should be related with the symbolic and 

religious spheres of prehistoric societies. They may 
have acted as a means of communication between 
human groups but also between humans and the 
metaphysical or supernatural worlds. Yet, there are 
also figures which were carved on rocks with more 
mundane proposes, as it is the case of the carvings 
of board games of the ‘nine men’s morris’ type as 
displayed at Chã da Rapada. Here, there is evidence 
to support that motifs were carved on the surface 
of rocks over a long period of time and for this 
reason, carved compositions as we see them today 
are the result of a process of accumulation and 
overlay. This is particularly interesting as far as the 
carvings of simple crosses or Latin crosses and 
cup-marks are concerned. These are atemporal 
signs which, despite their changing meaning, were 
used from prehistory until the present since they 
are basic and primary shapes. If, in prehistoric art, the 
most schematic form of representing the human 
figure was drawing a simple cross, there is also 
evidence that Christian communities carved simple 
crosses on rocks and they were frequently cut on 
rocks that already displayed similar images. The 
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in archaeological excavations. This is particularly 
clear on the southern section of rock 3, where a 
number of cup-marks were carved over figures of 
‘nine men’s morris’ board games. This game is 
known at least from the Roman period onwards 
and is still played in parts of Portugal. The 
assemblage of cup-marks associated with lines 
that descent towards the lower parts of the rock 
exposure are certainly historical in date, as are the 
star-shaped motifs or ‘Salomon stars’ which are 
believed to be symbols of protection against 
malevolent forces. However, on the lower and 
northern section of this rock, carved motifs are 
entirely different with a major emphasis on the 
depiction of schematic human figures with raised 
arms, some of which displaying hands and fingers. 
These designs are typical of the open air Schematic 
Art and show close parallels with the shape of 
prehistoric Schematic art paintings. Coming back 
to rock 1, is it worth highlighting the presence of a 
spiral at the upper edge of the surface for its 
singularity on site. Towards the east, there is a 
small granite surface exposed at ground level (rock 

similarity of forms between prehistoric schematic 
human figures and Christian motifs along with the 
people’s re-interpretation of the rock art sites 
themselves, brings problems to research when it 
comes down to assign a clear-cut chronology to a  
specific set of designs. However, at Chã da Rapada, 
it is possible to distinguish between modern and 
ancient crosses. On rock 1, the former not only 
show lesser degree of erosion but are also 
typologically associated with Christian iconography. 
Crosses composed of lines set at right angles with 
a circle at the bottom are the conventionally called 
‘triumphant crosses’ which are symbols of the 
world’s evangelisation. Crosses with small dots at 
each end are the ‘bishop’s crosses’ and symbolise 
the bishop’s institutional power in Christianity. It is 
also interesting to note, on the north-west sector 
of the rock, that a modern Latin cross overlays the 
representation of a schematic human figure, which 
is older in the sequence.  The superimposition of 
carved motifs may provide the stratigraphy of a 
particular composition, therefore working in a 
similar way as the sequence of soil layers studied 
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9) displaying simple circles, schematic human 
figures alongside Latin crosses. In reality, the 
diversity of designs, the prevalence of motifs based 
on the sign of the cross, the long-term sequence of 
carving allied to the accumulation and overlapping 
of figures, are characteristic of the open air Schematic 
Art sanctuaries and demonstrate how the tradition 
and significance of carving signs on natural outcrops 
prevailed through time in the context of traditional 
societies.
Located around 6 kms to the north of Chã da Rapada, 
we find a conspicuously carved granite outcrop, 
locally known as Penedo do Encanto which means 
the rock of enchantment. It sits on a flat platform, 
halfway up slope, dominating extensive views 
towards the Lima valley and the undulating ridges 
of Serra da Peneda and Gerês. Yet, in the immediate 
surroundings, the open space around the group of 
carved outcrops dominated by Penedo do Encanto 
would be suitable for the performance of ceremonies 
in the context of rituals related to the symbolic 
nature of the site, but was also certainly used within 
the scope of the daily activities of rural communities. 

In effect, at Penedo do Encanto we find one of the 
most remarkable compositions of prehistoric 
abstract art in northern Portugal, which original 
arrangement must have been previously planned 
and engraved in a single moment. The dynamics 
induced by the choreography of circular shapes 
and wandering lines confers a perpetual rhythm to 
the composition. The discovery of the sense of 
abstraction allied to artistic creativity leads us to 
unveil the essential character of things for the 
variety of interpretations it allows.
On this rock, rectangular grids belong to a second 
phase of engraving. In historical times were carved 
three Latin crosses on the upright surface of the 
rock outcrop, as a means of Christianising this place 
for it was believed to have been worshiped by 
pagans. In the memory of local communities remains 
a legend. It is said that it was inside this rock that 
the Moors hid their gold before going into retreat. 
The gold was kept save by a riddle: just those who 
would be able to read the enigmatic signs carved 
on surface, will see the stone opening and reach 
the immeasurable wealth.
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