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UC recebe 900 mil euros
para estudar Vale do Côa
Investigação Fundação para a Ciência e Tecnologia vai financiar projectos
ligados à arte pré-histórica, plantas medicinais e alterações climáticas
D.R.

Três projectos de investigação
liderados pela Universidade de
Coimbra (UC) para estudar a
região do Vale do Côa, ligados
à arte pré-histórica, plantas medicinais e alterações climáticas,
foram financiados com 900
mil euros.
Em comunicado ontem divulgado, a UC revelou que os
projectos LandCraft, CôaMedPlants e Climate@Coa foram
aprovados para receber financiamento da Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT) no
âmbito do Programa Internacional de Investigação sobre o
Vale do Côa.
Este programa tem como objectivo «a promoção de actividades de investigação e desenvolvimento de âmbito interdisciplinar e pluridisciplinar», naquela região classificada pela
UNESCO como Património da
Humanidade, adianta.
«Estes três projectos são mais
uma prova da qualidade da investigação desenvolvida na
Universidade de Coimbra e
mostram ainda a elevada capacidade das equipas de investigação em dar resposta a desafios científico-tecnológicos»,
afirma, citada na nota, Cláudia
Cavadas, vice-reitora da UC
para a investigação.
O projecto LandCraft, liderado
por Lara Bacelar Alves, investigadora do Centro de Estudos
em Arqueologia, Artes e Ciên-

Vale do Côa objecto de estudo em diferentes perspectivas

cias do Património (CEAACP)
da Faculdade de Letras da UC,
«vai estudar os contextos socioculturais da arte da Pré-História
Recente no Vale do Côa», esclarece a universidade.
A investigação «será desenvolvida por uma equipa internacional e multidisciplinar»
com competências diversas,
entre as quais a Arqueologia,
Conservação e Restauro e novas tecnologias de registo tridimensional. «Este projecto irá
contribuir para consolidar o
conhecimento do património
do Vale do Côa, focando-se

numa realidade posterior ao
bem conhecido ciclo Paleolítico. O intuito é precisamente
investigar a arte e os modos de
vida das primeiras comunidades de agricultores e pastores»,
refere, no comunicado, Lara
Bacelar Alves.
Diz ainda que as actividades
dos investigadores poderão ser
acompanhadas através da Internet, numa página própria e
nas redes sociais, e serão incorporadas num documentário
«que pretende reflectir sobre a
própria produção do conhecimento em arqueologia».

Por seu turno, o CôaMedPlants, liderado por Célia Cabral,
investigadora do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica
de Coimbra (iCBR), da Faculdade de Medicina da UC, visa a
preservação e valorização do
património cultural relacionado
com as práticas com plantas
medicinais do Vale do Côa e a
validação científica das propriedades destas plantas.
Tem como objectivo perceber o potencial impacte «na
doença do fígado gordo nãoalcoólico, que está associada a
alimentação e estilos de vida
não saudáveis e que pode culminar em cirrose e cancro do
fígado». «Este projeto associa
a medicina tradicional às necessidades da medicina contemporânea, abrindo caminhos para estratégias inovadoras de investigação», explica a
investigadora do iCBR.
Por último, o projecto Climate@Coa, liderado por Luca
Dimuccio, investigador do Centro de Estudos em Geografia e
Ordenamento do Território (CEGOT), da Faculdade de Letras,
vai estudar a evolução climática
e a adaptação humana durante
o último período glaciar naquela
região do norte do distrito da
Guarda. Tem como objectivos
«desenvolver um modelo evolutivo deste território e deduzir
os fatores ambientais condicionantes para essa evolução».|
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