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O QUE OFERECE COVA EIRÓS

O interesse desta cova reside em vários feitos. É a primeira com pinturas
rupestres de Galiza, datadas em mais de 9.000 anos. Também, o lugar
em que aparecem restos de habitação de Neandertais primigênios, e de
Neandertais tardios, podendo especular com a hipótese de ser um lugar
em que se reconhecem restos dos mais antigos habitantes humanos da
Europa e dos últimos da espécie europeia Homo Neanderthalensis. Na
Cova Eirós puderam coexistir as duas espécies de seres humanos que
habitaram Europa (Neanderthal e Cro Magnon, e Homens Anatomica-
mente Modernos - HAM). 

Gravuras de mais idade que as pinturas, diversos objetos como um
adorno de quase 26.000 anos lavrado num pequeno osso de raposo, e
múltiplos utensílios de trabalho como machadinhos de quartzo, quartzito
ou de sílex foram encontrados no interior da Cova.

Os mais antigos indícios de habitação que se têm encontrado até hoje
recuam no tempo até 180.000 anos, como os restos duma fogueira si-
tuada na entrada da Cova. Alguém, dominando o lume, conseguiu acen-
der lá um lar nos tempos em que ainda não tinham chegado à Europa
os Homens do Cro Magnon nem os chamados Homens Anatomicamente
Modernos (HAM). 

A Cova Eirós é um lugar excepcional para sabermos mais da nossa his-
tória como espécie e para conhecer a ocupação da Galiza pelos seres
humanos. O estudo dos restos que lá se encontram abre para nós o livro
da épica humana na colonização do território e na conquista da Terra.

Adela Figueroa*

COVA EIRÓS E SEU CONTORNO:
LONGA PÁGINA DA HISTÓRIA HUMANA

Depois duma longa luta de ADEGA de mais de 8 anos, a Xunta acorda declarar BIC na categoria de Monumento e abre a ex-
posição publica o expediente relativo a Cova Eirós. Um fito a celebrar, mas a luta continua e ADEGA xa apresentou alegações
ao projeto visando a sua melhora.

PATRIMONIO www.adega.gal/revistacerna

Visita de ADEGA á Cova Eirós (Triacastela) em agosto de 2015.

Adela Figueroa Panisse (ADEGA) e Apolinar Gómez Roca (advogado) na rolda de
prensa na que se anunciou o arquivo da causa iniciada por ADEGA contra a Xunta,
ao aceitar esta iniciar expediente de declaração do BIC Cova Eirós.
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A LUTA DE ADEGA POR COVA EIRÓS

ADEGA véu solicitando, em repetidas vezes, perante Xunta da Galiza
que comece a iniciação do expediente de BIC para esta Cova. A primeira
vez no ano 2009, antes que se fizesse pública a existência das pinturas
e gravuras, pois nesta cova encontra-se o jazigo de restos de ursos da
caverna (Ursus Spelaeus) maior da Europa e o mais ocidental. Existem
rabunhaduras de ursinhos nas paredes do fundo da cova. O que nos in-
dica uma ocupação vital destes. Já só por isso a cova mereceria toda a
proteção de que os poderes públicos fossem capazes. A estes restos pa-
leontológicos acrescentam-se os achados tão importantes de habitação
humana que antes referimos. Mostram que Cova Eirós nunca deixou de
ser utilizada pelo ser humano. Há restos medievais e ainda do século
XX em que parece que foi utilizada como celeiro. No ano 2012, ADEGA
volveu demandar oficialmente o reconhecimento de BIC para esta Cova
agora desde a Lei de Patrimônio que é bem clara neste pormenor. Outras
Associações de vizinhança de Triacastela como à Associação Cultural
d’O Iribio também têm solicitado a declaração de BIC. E outras como o
Peton do Lobo ou CREA pediram informes ao Conselho da Cultura Ga-
lega neste mesmo sentido. O Conselho da Cultura Galega também con-
cluiu solicitando a declaração de BIC para este lugar.

Mas a Xunta nunca nos respondeu. Por isso ADEGA tem interposto con-
tencioso administrativo contra a Xunta por não ter cumprido a lei de Pa-
trimônio da Galiza e de Espanha. O Tribunal de Xustiza de Galiza
respondeu-nos favoravelmente. Ao mesmo tempo, a Conselharia de Cul-
tura também enviou informe positivo ao TSXG. De maneira que, conse-
guida a nossa finalidade, o tribunal desaconselha continuar com o litígio.

Foi um longo caminho. Persistente e bem assessorado, mercê a equipa
de ADEGA que trabalha de maneira voluntária e desinteressada. 

Fomos capazes de movimentar expertos internacionais e inclusivamente
o apoio da Empresa matriz da Cosmos que explora a Canteira (Votoran-
tim) que mostrou interesse em conhecer o problema.

Atuaram como intermediários a Sociedade Brasileira de Espeleologia
que tem assinada parceria com a Votorantim, quem, por iniciativa de
ADEGA pus em conhecimento desta o problema da Cova Eirós. A SBE
reclamou que a Votorantim estendesse o mesmo protocolo do Brasil para
todos os países em que estiver exercendo seu trabalho.

Por este motivo enviou desde o Brasil, já por duas vezes, um experto
em conservação com a finalidade de estudar a possibilidade de compa-
tibilizar o trabalho da mineração com o de conservação do Patrimônio
atingido: O Doutor Clayton Lino. Ele é o representante do Brasil perante
a UNESCO da Reserva da Biosfera e Presidente da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica que atinge toda a costa brasileira.

O PROJETO DE BIC

O projeto publicado no DOG visa contemplar a Cova e todo o seu con-
torno como objeto de proteção. Os terrenos, propriedade da multinacional
implicam muito mais do que a boca desta. Entre estes toda a encosta
em que se abre. Há a promessa de ceder toda esta encosta para ser
protegida totalmente. Os primeiros 50 metros por cima da cova seriam
de total proteção, proibindo-se neles todo gênero de trabalhos. Na rea-
lidade isto está assim, porque a Cimenteira tinha chegado, na sua vora-
cidade, até esta cota. ADEGA paralisara seus trabalhos, com uma ordem
judicial, quando estavam movimentando maquinaria pesada aos tais 50
metros por cima do teto da cova. E destruíram os caminhos públicos que
lá existiam. Agora lá já não se pode mais tocar. E compre o restauro da
terra eliminada. Os caminhos foram re-emprazados por uma pista mineira
que está quase pronta para abrir ao público.

Também foram postos sensores no interior da cova que medem umidade
temperatura e vibração, por conta da empresa.

A Lei de Conservação de Patrimônio diz, explicitamente, que um Bem
de Interesse Cultural nunca pode ser apartado de seu contorno, mas que
deve ser conservado junto com este, considerado o Bem e o Ambiente
como um todo.

O projeto que aparece publicado segue em parte estas linhas, delimi-
tando uma zona de total proteção nos 200 m ao redor da cova, agás no
lado sul onde se prevê uma zona de amortecimento de largura variável,
e incorpora parte das terras da aldeia de Cancelo, permitindo-se nelas
atividades de agricultura tradicional, como se vem fazendo na atualidade.

Á esquerda, mapa coa delimitação proposta pela Xunta para a zona de proteção (linha continua) e zona de amortecimento (linha descontinua) do BIC Cova Eirós. Á direita, a
zona de proteção (linha vermelha) e a zona de amortecimento (azul) sobre imagem de satélite (elaboração própria).

Vista da contorna da Cova desde a sua boca de entrada, situada na ladeira norte.

AD
EG

A

www.adega.gal/revistacerna/


ADEGA apresentou alegações ao projeto procurando sua melhora e uma
maior proteção da contorna. Muitos projetos poderiam ser veiculados em
apoio do patrimônio da contorna, como o restauro da Igreja de Cancelo
que contém pinturas de época renascentista e cuja cita mais antiga re-
monta-se ao século IX.

A posta em valor da Cova e seu território associado podem conduzir a
um modelo de turismo cultural e ambiental de grande interesse quer para
a sustentabilidade dos valores culturais e ambientais, quer para econo-
mia local. Queremos aproveitar para render honra e gratidão à vizinhança
que defendeu a Cova e defende o ambiente de Triacastela, para além
de interesses pessoais, arriscando seu patrimônio pessoal e seu tempo
num ato de responsabilidade social que outras comunidades deveriam
imitar.

*Adela Figueroa, vicepresidenta de ADEGA-Lugo.
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● Julho 2009: ADEGA e a Associação Cultural O Iribio pedem pela primeira
vez na frente da D.X. de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura da
Xunta da Galiza a declaração da Cova Eirós como BIC. Não houve res-
posta.

● Maio 2012: ADEGA e O Iribio reiteram na Secretaria o pedido de declaração
de BIC. Não houve resposta.

● Julho 2012: ADEGA consegue o apoio unânime da Deputação provincial
de Lugo para pedir à Xunta a declaração da Cova Eirós como BIC.

● Outubro 2014: ADEGA apresenta queixa à Fiscalia pela retirada da capa
vegetal que cobre o teto da Cova até 50 metros do jazigo, e por colocar em
risco a sua conservação. A Fiscalia ordenou paralisar essas obras sobre o
sítio.

● Outubro 2014: ADEGA reitera o pedido de iniciação do expediente para a
declaração da Cova Eirós como BIC. Não houve resposta.

● Outubro 2014: O BNG apresenta pergunta no Parlamento galego a pedido
de ADEGA sobre as intenções do Conselho de declarar a caverna como
BIC.

● Novembro 2014: A D.X. de Patrimônio Cultural ratifica que informou favo-
ravelmente à legalização da exploração mineira e que também autorizou a
intervenção da mineração sobre o teto do jazigo. Não se pronuncia sobre a
sua declaração como BIC.

● Dezembro 2014: ADEGA pede ao Valedor do Povo interceder para obrigar
à Xunta responder à nossa solicitude. O Valedor abre as diligências ade-
quadas.

● Março 2015: ADEGA solicita à Secretaria de Indústria cópia do novo Plano
de Exploração da canteira e do informe para dar-lhe licença urbanística. In-
dústria transfere este pedido à empresa mineira sem que esta atenda a
nossa solicitude.

● Abril 2015: O Valedor do Povo pede à Xunta que responda ao pedido de
ADEGA. Não houve resposta.

● Maio 2015: ADEGA publica o informe solicitado ao arqueólogo Francisco
Hervés, que insta a estabelecer um perímetro mínimo de proteção do jazigo
de 200 metros.

● Maio 2015: O Valedor do Povo reitera á Xunta à necessidade de dar res-
posta ao pedido de ADEGA sobre instauração de processo BIC. Não houve
resposta.

● Julho 2015: O Valedor do Povo reitera á Xunta à necessidade de dar res-
posta ao pedido de ADEGA sobre instauração de processo BIC e ameaça
com incluir o tema no seu Informe Anual. Não houve resposta.

● Outubro 2015: Videoconferência com Votorantim, a multinacional mineira
proprietária dos terrenos.

● Dezembro 2015: ADEGA apresenta novo pedido de declaração de BIC à
D. X. De Patrimônio Cultural. Não houve resposta.

● Janeiro 2016: Visita à Galiza do Dr. Clayton Lino (colaborador de Votoran-
tim).

● Abril 2016: ADEGA apresenta recurso de alçada ante a Conselharia de Cul-
tura e dá um ultimato para dar início ao processo BIC antes de recorrer aos
tribunais. Não houve resposta.

● Junho 2016: Participação de ADEGA nas jornadas do Conselho da Cultura
sobre a Cova Eirós.

● Julho 2016: ADEGA apresenta recurso contencioso- administrativo nos Xul-
gados de Santiago contra a D.X. de Patrimônio Cultural por não ter iniciado
o expediente BIC.

● Abril 2017: Resposta favorável do Tribunal Superior de Xustiza da Galiza
às pretensões de ADEGA.

● Abril 2017: Publica-se no DOG a iniciação do expediente BIC para à Cova
Eirós e seu contorno.

● Junho 2017: ADEGA apresenta alegações ao projeto de declaração BIC
proposto pela Xunta.

FITOS TEMPORAIS DA LUTA DE ADEGA PELA DECLARAÇÃO
DE COVA EIRÓS COMO BIC

Arturo Lombera, arqueólogo que participou na escavação de Cova Eirós, ensina
unha das pinturas rupestres mais destacadas da cavidade.

Durante as obras de escavação e eliminação da coberta vegetal do teto da Cova, exe-
cutadas por Cimentos Cosmos com o parabém da Xunta, e que foram paralisadas
pela Fiscalia em Outono de 2014, ao serem denunciadas por ADEGA. 

Camada de filtrações calcaria que cobrem parte dos garavetos escritos nas paredes
da Cova em épocas recentes.  

AD
EG

A
AD

EG
A

AD
EG

A

www.adega.gal/revistacerna/

