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RESUMO

O Dólmen 1 do Carapito (conc. de Aguiar da Beira, dist. da Guarda), bem
como outros três monumentos megalíticos que se localizam nas imediações, foi
escavado, em 1966, por Vera Leisner e Leonel Ribeiro.

É bem conhecido da oomunidade científica, e referência obrigatória nos estudos
sobre o megalitismo da Península Ibérica, quer pela sua monumentalidade - os seus
esteios ultrapassam os 5 metros de altura - e gravuras rupestres de alguns dos seus
ortostatos mas, particularmente, por ter fornecido um espólio importante - a maior
parte recolhido in situ-e duas datas de Carbono 14, a partir de amostras de madeira
carbonizada recolhidas na camada inferior da câmara.

Os autores têm em curso um trabalho de recuperação deste monumento, envol-
vendo a sua consolidação e reconstituição, e a valorização deste sítio arqueológico,
tendo para o efeito realizado previamente a escavação da írea interior da câmara
e sondagens no exterior.

Este trabalho permitiu a exumação de algum espólio, destacando-se o conjunto
de micrólitos, a realizaçáo de uma nova planta e vistas em secção, corrigindo-se alguns
aspectos de pormenor dos levantamentos anteriores, e a identificação de vestígios de
gravuras em vários esteios, embora muito deterioradas.

Por outro lado, não foram detectados quaisquer indícios de um corredor-con-
firmando-se as observações de Leisner e Ribeiro -, o que permite formular a hipótese
de alguns grandes dólmens da região não terem possuído uma estrutura de acesso
monumental. Definiu-se também que o monólito de granito existente junto da laje de
cabeceira corresponde, de facto, a um fragmento do esteio G.

Ao nível construtivo verificou-se que o monumento foi eregido sobre uma
pequena elevação natural, com a abertura de buracos de assentamento para os
ortostatos, por vezes muito profundos ([ metro), aos quais foi adossado, no exterior,
um contraforte feito em pedras, de tamanho médio, solução comum em muitos
monumentos deste tipo no Norte e Centro de Portugal.

SUMMARY

The Dolmen 1 of Carapito (council of Aguiar da Beira, district of Guarda), as

well as three other megalithic monuments in the area, was excavated by Vera Leisner

and Leonel Ribeiro in 1966.
This monument is well known by the scientific community and it is a must to

make a reference to it in all studies made on the Megaliths of the Iberia Peninsula,
not only due to its monumentality - its supports are over 5 metres in height - and

the rock-engravings found on some orthostats, but, in particular, due to the



important assemblage exhumed-the majority of which found ln situ-and the two

Carbon 14 datings, of carbonized wood samples taken from the under-layer of the

chamber.
At the moment, the authors are engaged on the recupelation of this monument,

which involves its consolidation and reconstruction, as well as to atd fundamental

value to this archaeological site. For this reason, previous excavations in the interior

of the chamber and research on the exterior took place.

This work provided the exhumation of some materials, of which we emphasize

a collection of microliths, the realization of a new plan and sectional-views, correcting

some detail aspects of previous surveys, and the identification of engraving's evidence

found on various supports, although very deteriorated already.

on the other hand, no traces of a passage was detected, confirming, therefore,

the obsetvations made by Leisner and Ribeiro. This fact, led us to presume that some

of the big dolmêns of the region were built without a structure of a monumental

access, and it was concluded that the granitic monolith, by the head-stone, corresponds,

in fact, to a fragment of the support G.

on the constfuction level, we verified that the monument was built on a small

natural elevation, with open-holes for the setting of the stones - sometimes these

holes were 1 metre in depth -, to which a medium size lithic reinforcement was

leaned (back-to-back) against the upright stones on its exterior; this procedure seems

to have been a comm.on solution found on many monuments of this kind at the North

and Centre of Portugal.

1. Inffod,ução

O Dólmen L do Carapito, localmente conhecido por <<Casa da Moura>>, é

mencionado pela primeira vez por F. Martins Sarmento, num texto relativo à

expedição que a Sociedade de Geografia organizou' em 1881, à Serra da Estrela

(seRrvrnxro, 1883: 17), e por José Leite de vasconcelos (1919-20: 2L8),

quando de uma longa viagem que realizou, nos finais do século XIX, pela

Beira Interior (VAS,oONcELOS, 1927). Estes dois investigadores limitam-se,

no entaRto, a breves referências, obtidas por informação'

Em 1933 o monumento ó visitado por Georg Leisner, que então levanta

uma pfimeira planta e decalca as gravuras rupestres existentes no monólito

colocado junto à laje de cabeceira (LusNrn, G., 1934; LnrsNnn & Rrertno'

1968: 17' Fig. 5).

uma nova referência, mais extensa e acompanhada de um esboço de

planta e de um registo fotográfico, é feita por José Coelho (1948: 283-285);

uma pequena sondagem realizada na íLrea da câmara proporcionou-lhe a

recolha de <.alguns pedaços de cerâmica,, (id., ibidem: 285)'

Irisalva Moita menciona-o no seu inventário dos monumentos megalí-

ticos da Beira Alta (1966: t89-277), sem nada acrescentar às descrições

anteriores (id. ibidem: 272, EsL. II-2).
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Só em t966 o Dólmen L do Carapito será alvo de um trabalho
científico sistemático, dirigido por Vera Leisner e Leonel Ribeiro (Rrsnmo

& LeIsNrR, 1968; LusNrn & RBrrRo,1968), que se estende a três outros
monumentos dolménicos localizados nas imediações.

Mais tarde, já nos anos 70, E. Shee reestuda as figurações de um dos
esteios e da pedra atrás referida, designada por L. Ribeiro <<Pedra-Altar>>
(SHnr, l98l:. 154, Figs. 48-50).

A monumentalidade e características tipológicas do Dólmen 1. do
Carapito, a importância do seu espólio - recolhido, em grande parte,
in situ-, bem como o facto de o nível primârio da sua utilização ter
sido datado pelo processo de Carbono 14 altura em que eram
ainda raras as determinações radiocarbónicas para estações arqueológicas
da Península Ibérica e a que se assistia à revisão das cronologias relativas,
face às evidências proporcionadas pelo novo processo de datação -, trans-
formaram-no num dos mais importantes monumentos da Beira Alta e,
mesmo, da Península Ibérica, cuja menção, no âmbito dos estudos relacio-
nados com o megalitismo, é quase obrigatória.

Apesar da sua importância científica e de, entretanto, ter sido classifi-

cado como Monumento Nacional (1), encontrava-se, nos finais da década
de 80, num estado de total abandono, invadido por densa vegetação
arbírea (Est. I-1).

Entretanto, a associação <<Clube Cultural e Recreativo de Carapito>>,
com o apoio da Câmara Municipal de Aguiar da Beira, há muito que
procurava que ali fossem realizados trabalhos com vista à sua recuperação
e valorizaçáo ('), o que veio a acontecer no ano de 1988, dirigidos pelos

autores, no âmbito de um programa desenvolvido na zona Centro pelo

Serviço Regional de Arqueologia (u).

Esta intervenção tinha por objectivo, fundamentalmente, o restauro e

valorizaçáo do monumento, o arranjo da ârea envolvente e a definição de

um espaço efectivo de protecção. Tais trabalhos foram autorizados pelo

(t) Decreto n." 735/74, de 21 de Dezembro.
(r) As diligências nesse sentido, promovidas pela referida Associação, datam

de 1983; em 1986 chegou a programar-se uma intervenção, correspondendo à uma

solicitação do Instituto Português do Património Cultural - depois transferida para
' o ano seguinte -, que seria dirigida pelo Prof. Doutor Vítor Oliveira rJ,orge, da Facul-

dade de Letras do Porto, com a colaboração dos autores, que não foi possível concre-

tizar por não se terem reunido as necessárias condições logísticas.

e) 0 referido programa, designado <Valorização do Património Megalítico>,

permitiu já o estudo e recuperação dos monumentos Casa da Orca da Cunha Baixa

(Mangualde), Lapa do Repilau (Couto de Cima, Viseu), Casa da Orca de Corgas da

Matança (Fornos de Algodres), Orca dos luncais (Queiriga, V. N. de Paiva), Dólmens I

e 2 de Lameiras de Cima (Antas, Penedono), etc.



t .
I

I

F

lnstituto Português do Património Cultural, que também concedeu um
pequeno subsídio para a sua concretizaçáo, e envolveram a colaboração
do Serviço Regional de Arqueologia da Zona Centto (n) e da Càmata
Municipal de Aguiar da Beira, entidade que suportou grande parte das

despesas havidas co(n os trabalhos de restauro, fornecendo equipamentos,
mão-de-obra e materiais.

Embora, por dificuldades de ordem técnica, a recuperação deste impor-

tante monumento não esteja ainda concluída, julgamos que se torna

imperioga a divulgação dos primeiros resultados, particularmente ao nível

arqueológico, fornecidos pela escavaçáo rcalizada antes dos trabalhos de

restauro propriamente ditos (5).

2. Loca,lização

O Dólmen 1 do Carapito localiza-se no sítio da <<Casa da Moura>>,

numa faixa de terreno, levemente ondulado, que se desenvolve ao longo

da n{argem direita do rio Carapito, afluente do Dão.

Administrativamente pertence à freguesia de Carapito, concelho de

Aguiar da Beira, distrito da Guarda'
As suas coordenadas geográficas são as seguintes (seg. a <<Carta Militar

de Portugal>>, na escala de l/25.000, fl. 180 (Aldeia Nova-Trancoso),

2." ed., 1.973):

latitude - 400 44', 25" Norte
longitude - 01" 39' 55' Este de Lisboa
altitude - 640 metros.

O acesso faz-se pela estrada municipal que liga as povoações de Carapito

e Penaverde e por um caminho de terra batida que, no limite sul de Carapito,

se bifurca em direcção a Queiriz, distando cerca de 500 metros desta última

via e, aproximadamente, 2.500 metros da sede de freguesia (Fig' 1)'

(r) AgradeceÍros, muito particularmente, a atenção do Dr. José Beleza Moreira,

Director daqueles Serviços, e a colaboração prestada pelos Drs. Ana Maria Leite da

Cunha e José Luís Madeira, nos trabalhos de campo e de gabinete, bem como aos

Drs. Pedro Sobral de Carvalho e Luís Filipe C. Gomes, colab'oradores do Gabinete

de ,Arqueologia e História de viseu, que participaram na fase inicial dos trabalhos.

(5) A escavação e restauro do Dólmen 1 do Carapito decorreu em dois períodos

do ano de 1988 (7 a 24 de Junho e 5 a 1,6 de Setembro), com algumas intervenções

mais pontuais, nomeadamente em Fevereiro e Junho de 1989, cujos relatórios prelimi-

nares foram remetidos ao Serviço Regional de Arqueología da Zona Centro em

13/7/88 e 3r/L/89.
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Fig. l-Localização do Dólmen 1do Carapito, seg. a <Carta Militar de Portugal>>,
na escala de I/25.000, fls. 169 (Aguiar da Beira) e 180 (Aldeia Nova-Trancoso).
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3. Metodologia e des'crição dos trab'alhos

o projecto de intervenção definido para o Dólmen 1 do carapito visava,

sobretudo, a consolidação e restauro das estruturas megalíticas do monu-

mento e, numa fase posterior, a valorização deste sítio arqueológico.

Não é, no entanto, possível concretizar este tipo de tarefas sem que

os monumentos tenham sido exaustivamente estudados, quer no que concerne

às estruturas, como no que respeita ao espólio passível de ser exumado.

Nesse sentido. e de acordo com a metodologia que vem sendo aplicada

em trabalhos de restauro em monumentos megalíticos da Beira Alta (u), foi

realizada a escavação total da área interior do monumento, até à base dos

esteios que o constituem, e sondagens, na sua área fronteira, com o fim de

se averiguar da existência de um corredor de acesso e da situação das bases

dos esteios A e I, e também na ârea exterior da laje de cabeceira, Pro-
curando-se conhecer o tipo de estrutura contrafortante dos esteios.

A ârea a intervencionar, após o corte da vegetação arbórea (pinheiros

e carvalhos) que envolviam o monumento, e retirados os fragmentos de

esteios exiStentes no Seu interior, bem comO no exterior, nomeadamente

a laje de cobertura, foi quadriculada, segundo o Norte magnético, a partir

de dois eixos ortogonais materializados no terreno, passando, sensivelmente,

pelo centro do monumento (Fig' 2).
De acordo com esta quadriculagem a escavação iniciou-se pelo sector

sul do interior da câmara (Est. tr-2), após o que se fez a sua consolidação

com a construção de uma base de sustentação (Est. II-2), em pedra e

cimento, com cerca de 1 metro de altura (7); seguiu-se a escavação do sector

norte, finda a qual se procedeu do mesmo modo, concretizando-se, depois,

as sondagens programadas para z ârea exterior.
Este trabalho inicial, além de ter proporcionado a recolha de algum

espólio, que adiante se descreve, permitiu verificar que, com excepção do

esteio H, todos os restantes esteios e fragmentos de esteios se encontravam

in situ: foi, mesmo, identificada a estrutura contrafortante do esteio A,

que se resumia a dois blocos de granito adossados à sua base (Est. II-i),

bem como da laie de cabeceira (E) (Fig. 2; Est' V)'

(6) Refira-se, a título de exemplo, os trabalhos efectuados tz casa da orca

da Cunha Baixa (Mangualde), dirigidos pelos autores' Cfr' Cnuz, D' J', V[-AçA' R''

A Anta da cunha Baixa (Mangualde). Escavação, restauro e conservação de um monu-

mento megalítico, ìt:. <<Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu,> (1988), no pelo;

VÌLAç!À, R., Cnuz, D. J., A Casa da Orca da Cunha Baixa (Mangualde), Câmara

Municipal de Mangualde, 1990 (no prelo).

(?) Relativamente ao nível de 4 metros, medido a partir do topo da laje de

cabeceira, e considerado por V. Leisner e L. Ribeiro como a base original da câmara'

Cfr. LEIsN,ER & RrBEiRo, 1968.

10



-l

,'1-.'
ff)

-r
'-l

-l

L___r = I - -_L= __-,1
A B c o-

0 1 2m|-._::

CAilPl lO.&/ i [ rÉ 6covú

ê

t--

F

t-
l

3

F

I R--
"l

IECEU:

, Bkdild

FFìPI *so dc 6ffio

Fig. 2 - Plano da escavação.



Esta fase dos trabalhos implicou tarnbém a identificação dos diferentes

fragmentos dos esteios do dólmen, cuja altura, em alguns casos, ultrapassava

os 5 metros, concluindo-se que o monumento estava completo' ao nível

dos elementos pétreos, sendo possível a sua reconstituição total. Além dos

nove ortostatos, foram também identificados 3 pequenos monólitos, em

forma de pilar, medindo cerca de 1,20 metros de altura, deslocados e cujo

contexto e funcionalidade não foi possível definir.

A análise aturada das superfícies internas dos esteios evidenciou a

existência de novas gravuruìs rupestres (8) nos esteios A, C, D, E e F, e

determinou-se, pela análise do tipo de granito (de grão fino, muito degra-

dado), e secções das fracturas, que a denominada <<Pedra-Altar> (RInnRo

& LusNeR, 1968) correspondia, de facto, à parte superior do esteio G.

Paralelamente realizatam-se os levantamentos do monumento, em planta

e secção, bem como das gravuras dos esteios A, D e G (Fig. 3).

4. O espólio

Ao espólio recolhido por V. Leisner e L. Ribeiro, depositado no

Museu Nacional de Arqueologia, cuja análise não cabe neste estudo pre-

liminar, juntam-se os materiais agora exumados, que confirmam a inter-

pretação cronológico-cultural apresentada por aqueles autores (RInnno &

LetsNnn, 1968; LprsNER & RIBEIno, 1968; LntsNnR., I97O).

Além de dois machados de pedra polida, de uma conta de colar e de

diversas lascas e lamelas, que descreveremos adiante, merece particular

atenção o conjunto de micrólitos, maioritariamente trapezOidais, provenientes

do nível superior das terras que enchiam as fossas de assentamento de

alguns esteios (Fig. 2). O quadro anexo resume as características técnico-

-morfológicas deste importante conjunto lítico (*) (Fig. 4, n." L a 10)'

Entre o espólio lítico lascado há ainda a assinalar o grupo de lamelas

e lascas residuais. A lamela identificada com o n." 1L foi recolhida na

sondagem realizada no exterior do monumento, junto ao esteio E, nas terras

(8) Em trabalhos anteriores tinham já sido estudadas as gravuras do monólito

(esteio G) existente junto à laje de cabeceira, e do esteio I. o primeiro do lado direito

da entrada (LEIsNER & Rmnno, 1968; Sser, 1981).

(*) Desenhos de José Luís Madeira, do Serviço Reg. de Arqueologia da

Zona Centro.
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que cobriam as pedras do contraforte. É em sílex acinzentado e conserva

o bolbo (comp. -2,7 cm; larg. -O,7 cm; esp.-0,2 cm)'

A peça n." 13, proveniente da fossa do esteio D, é uma lasca residual,

de sílex leitoso, e com vestígios de levantamentos. Tem idêntica proveniência

uma pequena lasca de quartzo hialino.

Uma das lascas exumada na área do contraforte da laje de cabeceira,

foi preparada para ser utiliïlda como raspadeira (Fig. 4-n." l2); é em

quartzo hialino.
Assinale-se ainda o achado de mais três lascas de quartzo, sem qual-

quer particularidade especial, bem como duas pequenas lamelas de sílex

cinzento-acastanhado, e dois cristais de quartzo, similares aos que V' Leisner

e L. Ribeiro haviam já encontrado (t rtsNrn & Rtsnno, 19ó8)'

No que diz respeito à pedra polida, foram recolhidos dois machados

de anfibolito (Fig. 5).
Apeçao." l ,provenientedaáreaderevolv imentodoesteioH,

apresent; forma subtrapezoidal, secção elíptica, gume convexo e simétrico

(ligeiramente esboroado), faces e lados inteiramente polidos, muito macias

ao tacto; mede de comprimento 12,9 cf,, de largura 4,3 cm e de

espessura 1,8 cm.
A outra peça tem um contorno e secção sub-rectangulares. o polimento

está circunscrito ao gume, que é convexo e ligeiramente assimétrico; o

corpo e o talão, que se mostra partido, foram simplesmente desbastados'

aprãsentando nas duas faces pequenuìs zonas deterioradas. Tem de compri-

mento 13,1 cm, de largura 3,7 cm e de espessura 3,2 cm'

Fig. 6 - Fragmento de bordo de vaso cerâmico' Esc' de 2:3'

Embora os trabalhos realizados em 1966 tenham permitido a exumação

de um conjunto significativo de objectos de adorno, na intervenção a que

este texto se reporta recolheu-se apenas uma peça deste tipo. Trata-se de

uma conta de colar, em xisto talcoso (E"), grosseiramente circular, achatada,

(r.) Agradecemos ao Dr. A. Huet de Bacelar Gonçalves, do Instituto de Antro-

pologia da Faculdade de ciências da universidde do Porto, a identificação, por obser-

vação macroscópica, desta matéria-prima, bem como a dos machados de pedra polida'

15



I

Fig. 5 - Machados de pedra polida. Esc. de 2:3



com perfuração central bicónica (Fig. 4-n." l4). É, proveniente da ârea
exterior do esteio A e foi recolhida nas terras superficiais, em contexto
de revolvimento.

Resta-nos referir, neste âmbito, alguns fragmentos cerâmicos, lisos, de
fabrico manual, cujas dimensões não permitem a definição de formas.
Provêm, sobretudo, das terras superficiais da câmara, bem como do con-
traforte; na ârea da câmara recolheu-se, também, um fragmento, de bordo
convexo, ligeiramente extrovertido, pasta compacta, desengordurante com.
posto por elementos não plásticos, de calibre médio e grande, granulome-
tricamente mal distribuído; as superfícies, ambas alisadas, apresentam cor
negra, bem como as fracturas (Fig. 6).

5. As gravu'ras

Como já referimos, a existência de gravuras rupestres no Dólmen 1
do Carapito foi assinalada, pela primeira vez, pelo casal Leisner quando,
em 1933, visitam o monumento. Georg Leisner, além da planta, faz então
um esboço das gravuras visíveis do monólito que se encontrava no interior
da câmara junto à laje de cabeceira (LusNrn, G., 1934; LusNen, &
RrBErRo, 1968: 17, Fig. 5).

Durante a campanha de escavações dirigida por V. Leisner e L. Ribeiro,
em 1966, é descoberto um novo esteio (fragmentado em três partes),
gravado apenas na sua parte média e superior, cujo levantamento, bem
como o da pedra atrás referida, é publicado no trabalho monográfico sobre
os 4 dólmens do Carapito (LusNnn & Rnrtno, 1968: 58-60, Figs. 8 e 9).

Assinalam-se neste estudo os principais motivos destes dois esteios,
gravados por picotagem: as linhas <<serpentiformes>>, dispostas horizontal-
mente, interrompidas por figuras circulares e ovaladas, preenchiam grande
parte da superfície do fragmento encontrado junto à laje de cabeceira,
enquanto que o novo esteio, identificado como sendo o primeiro do lado
esquerdo, à entrada do dólmen ("), mostrava 4 figuras circulares, com
inúmeros sulcos centrípetos, interpretados como representando a figura solar,
e linhas <<serpentiformes)>, uma das quais incipiente, dispostas verticalmente
ao longo da periferia da sua superfície.

(n) De facto, estes investigadores referem-se a este esteio gravado, ao longo

do texto, como sendo o identificado na sua planta com a letra 24, quando, na verdade,

se trata do esteio I, atiás bem reconstituído e representado nas respectivas vistas em
secção (Vd., no trabalho citado, as Figs. 5 e 7). No nosso texto seguimos a nomenclatura
destes autores nas representações do monumento em planta e secção.

f -
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É também de referir que estes investigadores, durante a escavação,
encontraram uma pedra, de granito (9,6X6,2x3,3 cm), de contorno
regular e ovalado, cuja superfície mais pequena mostrava sinais de desgaste
e vestígios de tinta vermelha (movente de um moinho manual?), relacio-
nando este achado com possíveis práticas rituais e a pintura corporal
(id., ibidem: 2l e 52, Fig. 10-4).

E. Shee faz destes dois esteios um novo levantamento, precisando
alguns pormenores das figurações do monólito (<Pedra X>>, seg. a sua
nomenclatura) e, particularmente, do esteio I. Identifica, no primeiro, quatro
círculos, um dos quais concêntrico, e uma oval, por vezes ligados por linhas
curvas e <<serpentiformes)>, além de duas outras linhas deste último tipo,
colocadas paralelamente ao bordo esquerdo deste esteio (bordo superior
do bloco, quando disposto junto à laje de cabeceira, perpendicularmente,
segundo um dos lados maiores) (SHer, 1981; 154, Fig. 50).

No segundo esteio, identificado na sua planta como C. 1 (esteio I) ('o),

refere a existência de quatro círculos radiados, de diferentes dimensões e
cobrindo grande parte da superfície deste fragmento, uma <.bandar> de linhas
paralelas e, no lado direito, uma linha <<serpentiforme> paralela ao bordo.
(id., ibíd.: 154, Fig. 50).

Em 1988, apesar das deficientes condições atmosféricas que se regis-
taram durante o mês de Junho, obrigando a longas interrupções e a uma
segunda campanha em Setembro, realizaram-se novos levantamentos, com
aplicação de bicromático e decalque em polivinilo, e foram detectados
vestígios de gravuras nos esteios A, C, D, E e F (11). O estado adiantado
de degradação da superfície interna dos ortostatos deste monumento, por
vezes com levantamentos de grandes lascas, apenas permitiu o decalque
das gravuras existentes nos esteios A e D (Fig. 3).

Trata-se, aliás, de um primeiro levantamento, com carâcter provisório,
pois é bem sabido que, metodologicamente se torna necessário executar
múltiplos decalques, em diferentes momentos e, também, por vários inves-
tigadores, particularmente quando se trata de pedras gravadas já muito

(10) Também esta investigadora coloca, incorrectamente, o esteio insculturado
a que nos estamos a referir (I) no lado esquerdo da entrada do dólmen, tal como o
fizeram V. Leisner e L. Ribeiro. Vd. a nota anterior.

(11) É sempre com grande agrado que recebemos a visita de outros investigadores
nos nossos trabalhos de escavação. É aqui de assinalar a presença, durante a fase inicial
da escavação do Dólmen I do Carapito e quando da descoberta destas gravuras, do
nosso Amigo Dr. João Luís da Inês Vaz, do Gabinete de Arqueologia e História de
Viseu, e acompanhantes.
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deterioradas, paralelamente aos registos fotográficos, segundo técnicas cada
vez mais aperfeiçoadas do domínio da Fotografia Arqueológica, e com
luminosidade natural propícia (ou artificial, se tal for possível).

Apesar destes condicionalismos podemos adiantar que o esteio I (C.1 de
E. Shee) apresenta, muito provavelmente, seis figuras radiadas, incluindo-se
neste grupo a <<banda>> de linhas sensivelmente paralelas referidas por aquela
autora, bem como a figura que se encontra próxima da linha de fractura
deste fragmento.

Relativamente ao monólito (<<Pedra X>>, de E. Shee, e <<Pedra-Altar>>, de
L. Ribeiro), foi possível determinar, pela análise do tipo de granito - cuja
degradação é jâ acentuada -, das suas superfícies de fractura, bem como
as patenteadas pelo fragmento médio do esteio G (Est. III), através de
moldagem dos respectivos negativos, que pertenceu, de facto, àquele esteio,
e não terá tido outra função que não essa. O novo levantamento não
proporcionou, entretanto, a identificação de quaisquer outras gravuras, antes
acentuou a indefinição de algumas, certamente resultante do seu estado de
degradação e exposição aos agentes erosivos.

Já no esteio A, ao nível do fragmento da base, foi possível observar
uma linha ondulada, de sulcos largos e pouco profundos, e na ârea inferior
do esteio D, várias figuras circulares, algumas com apêndices, integrando-se
bem no tipo de gravuras existentes nos restantes esteios (Fig. 3).

Os indícios atrás referidos, bem como as gravurÍÌs dos esteios A, D,
G e I, mostram-nos que o Dólmen 1 do Carapito seria originalmente mais
vastamente decorado, situação, aliás, habitual nos dólmens de grandes
dimensões do Noroeste peninsular e da Beira Alta.

6. Restau,ro e consolldação

Após os trabalhos propriamente arqueológicos, de escavação e de
levantamento, foi construída uma base de sustentação dos esteios, quer
no interior, atingindo cerca de 1,00 metro de altura, como no exterior,
adossada aos esteios A e I, que se dispõem muito inclinados no sentido
do centro do dólmen, bem como junto aos esteios G e I, numa extensão
de cerca de 2 metros (Est. II-2).

Este tipo de estrutura tornou-se absolutamente necessária face às
dimensões dos esteios-cuja altura oscila entre 4,50 e 5,15 metros-,
à inclinação dos esteios colocados à entrada, e ao facto de muitos deles,
particularmente os do sector norte, se apresentarem fragmentados ao nível
da base.
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Após este trabalho iniciou-se a reconstituição e consolidação dos
diversos fragmentos pétreos ("), implicando a sua perfuração interior (30 a
60 cm de profundidade, em cada uma das fracturas), para a inserção de
ferros (esteios A, H e I); o esteio C foi consolidado com a aplicação de
dois <<grampos>> exteriores, e o fragmento intermédio do esteio G (Est. III),
devido ao seu estado de conservação, foi apenas cimentado (Est. IV-1 e 2;
Est. VI-l e 2).

A última fase dos trabalhos, em curso, incluirá a recolocação dos
fragmentos terminais dos esteios A e C e dos fragmentos médio e terminal
do esteio H e, se tecnicamente possível, de acordo com um projecto de
engenharia em elaboraçã.o, da laje de cobertura, bem como o arranjo da
área envolvente e caminhos de acesso, implantação de uma vedação rústica,
sinalização, etc., tarefas da responsabilidade da Autarquia, com a colabo-
ração do Serviço Regional de Arqueologia da Zona Centro.

7. Considerações finais

Ainda que perliminarmente serão aqui de referir os principais resultados
obtidos com os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no Dólmen 1 do
Carapito.

O levantamento rigoroso do monumento, em planta e secção, permitiu
avaliar algumas discrepâncias existentes entre a planta feita por Vera Leisner
e Leonel Ribeiro e o que se observava no monumento após a realização
daqueles trabalhos, e que só uma escavação poderia esclarecer.

De facto, a planta daqueles investigadores apresenta-se imperfeita,
particularmente ao nível do esteio A, o primeiro do lado esquerdo, que se
mostra bastante distanciado do esteio B, colocado paralelamente à laje
de cabeceira e, sensivelmente, no alinhamento do esteio I (Vd. planta
da Fig. 3).

Neste aspecto, a planta realizada, sem escavação, por Georg Leisner,
em 1933 (Lrtsxrn. & RIBEIRo, 1968: Fig. 5) é bastante mais correcta.
Aliás, a disposição destes esteios é compreensível, se considerarmos a
grande inclinação que apresentam, característica que é comum a muitos
outros monumentos desenvolvidos da região da Beira Alta (").

(1r) A situação de cada um dos ortóstatos era a seguinte: esteio A - fragmen-
tado em três partes, com a base in situ; B, E e F-completos, in situ; C e D-frag-
mentados na parte superior, in situ; G e I - fragmentados em três partes, com as
bases iz situ; }J-fragmentado em três partes, deslocado do sítio original.

(13) Como, por exemplo, na Casa da Orca da Cunha Baixa (Mangualde) e na
Orca de Pendilhe (V. N. Paiva).
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A câmara do Dólmen L do Carapito apresentaria, originalmente,
planta poligonal, ligeiramente alongada, medindo 5,16 m de comprimento
e 4,68 m de largura, e um vão de entrada com 1,54 m. O piso original
da câmara, segundo Leisner & Ribeiro (op. cit.) situava-se ao nível dos
4 metros, medidos a partir do topo da laje de cabeceira.

Tal como a generalidade dos monumentos megalíticos do Norte e
Centro de Portugal, também o Dólmen 1 do Carapito possuiria um con-
traforte adossado aos esteios, feito em pedras, de dimensões médias, cujos
vestígios ainda foi possível encontrar na sondagem realizada junto à laje
de cabeceira; esta estrutura, no esteio A, resumia-se a uma pequena base
de sustentação, constituída por dois blocos de granito; a elevação do terreno
permite supor que o monumento teria possuído uma mamoa em terra,
mas já completamente destruída devido à utilização agrícola deste sítio.

Ao invés, interiormente, os esteios do dólmen não mostravam qual-
quer sistema de contrafortagem; as suas bases assentavam directamente no
substrato arenoso, em fossas abertas para o efeito, cuja profundidade
oscilava entre 0,50 e 1,15 m (").

Não foram, entretanto, encontrados quaisquer vestígios da existência
de um corredor ('o) - buracos de assentamento, pedras constituintes do
contraforte, fragmentos de esteios e de lajes de cobertura, etc. -, marczìs
que um monumento de grandes dimensões, como este - cujos esteios ultra-
passavam os 5 metros de altura - deixaria caso tivesse possuído um corredor
desenvolvido de envergadura proporcional à da câmara. Será, assim, lícito
fomular a hipótese de alguns grandes monumentos deste tipo não terem
possuído um corredor de tipo clássico, como norÍnalmente se supõe, o que
não quer dizer que não tivessem um outro tipo de acesso, talvez não tão
monumental, ou feito em materiais perecíveis (16).

A um outro nível é de referir que a denominada <.Pedra-Altar>, dis-
posta junto à laje de cabeceira em posição vertical, segundo um dos lados
maiores, corresponde, sem quaisquer dúvidas, a uma parte do esteio G que,

cm tempo que não é possível determinar, se fragmentou e foi posteriormente

colocado naquela posição.

(r.í) Vd. nota 7.
(1õ) As escavações de 1966 não tinham também revelado ves(ígios do corredor

de acesso (LelsNen & Rtnnno, 1968: l8).

ec) Tal situação também se assinala na Orca de Corgas da Matança (Fornos

de Algodres). Cfr. Onuz, D. J., Cuxna, A. M. L., GoMes, L. F. C., A <Casa da Orca>
de Corgas da Matança (Fornos de ÁIgodres), Câmara Municipal de Fornos de Algodres,
1990 (no prelo).
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A escavação da base do monumento e, particularmente, das fossas de
alguns dos esteios, revelou ainda algum espólio, de que se destaca o grupo
constituído pelos micrólitos, predominantemente trapezoidais, recolhidos
no nível superior das terras negras que enchiam estas fossas, confirmando-se,
deste modo, as interpretações, aceÍcl do espólio e cronologia, feitas por
Leisner & Ribeiro (op. cit.; vd., também, LEISNER, 1970) (").

O monumento teria sido profusamente insculturado. Com efeito, além
das gravuras já conhecidas e estudadas (SHen, 1981: 154, Figs. 49-50)
foram detectados vestígios de outras, em diversos esteios, embora já muito
deterioradas, e apenas as existentes nos esteios A e D permitiram um
levantamento.

Por fim, será de referir que a intervenção realizada no Dólmen 1 do
Carapito, fundamentalmente de recuperação, em termos patrimoniais, envol-
vendo entidades diversificadas, revelou-se interessante, também no domínio
da investigação, complementando as informações recolhidas na intervenção
anterior, o que nos permite reafirmar o interesse do reestudo de muitos
monumentos, insuficiente ou precariamente escavados, em diferentes momen-
tos e segundo metodologias também diversas.

(1?) A análise de duas amostras de madeira carbonizada, recolhidas por estes

investigadores na camada inferior, fomeceu as seguintes datações: GrN-5110: 4850140

anos BP (base da câmara) e Hv- ? : 4590!65 anos BP (nível ligeiramente superior,

à entrada). (Cfr. Ar.rvreçno GoRBEA, M. (1970), Las lechas del C14 para la Prehistoria
y la Arqueología Peninsular, <Trabajos de Prehistoria>, 27, Madrid, pp. 9-43; KAIB, P.
(1981), Zur relativen chronologie portugiesischer megalithgrüóer, <Madrider Mittei-

lungen>, 22,Berlim, pp.55-77,1 extra-texto; id. (1987), Monumentos megalítícos entre

Tejo e Douro, in <El megalitismo en la Península Ibérica>, Madrid, Ministério da

Cultura, pp. 95-109). Estas duas determinações, feitas em laboratórios diferentes, não

são semelhantes (em termos estatísticos e para um grau de probabilidade de cerca
de 95 Vo), mas datarão, muito provavelmente, o mesmo contexto cttltural, caracterizado
pela presença de micrólitos, trapezoidais e triangulares, lâminas, retocadas e não reto-
cadas, objectos de adorno (contas de colar), machados de pedra polida, etc., enquanto
que as tumulações com cerâmica corresponderão a um momento posterior.

22



BIBLIOGRAFIA

ConLHo, J. (1948) -ltl6sss arqueológicas. <Cidades Mortas>. Contribuição para o
estudo arqueológico e artístíco da Beira, <Ethnos>, II, Lisboa, pp.28l-298.

Groupe d'Étude de l'Épipaléolithique-Mésolithique (G.E.E.M.) (1969) - É,pipaléoli-
thique-Mésolithique, Les microlíthes géométriques, <Bull. Soc. Préh. Franc. -
Études et Travaux>, 69, Paris, pp. 355-366.

Lrrsxrn, G, (1934)-Die malereien des Dolmen Pedra Cobertc, <Jahrb. Prah. Eth.
Kunst>, 9, Berlim, pp. 23-44.

LEIsNER, V. (1970) -Micrólitos do tipo tardenoisense em dólmens portugueses, in
(Actas das I Jornadas Arqueológicas> (Lisboa, 1969), Lisboa, Associação dos
Arqueólogos Portugueses, pp. 193-198, 1 extra-texto.

LEIsÌ.IER, V., RrrnrRo, L. (1968) -Die dolmen von Carapito, <Madrider Mitteilungen>,
9, Berlim, pp. Il-62,

MorrA, I. (1966) -Características predominantes do grupo dolménico da Beira Alta,
<Ethnos>, V, Lisboa, pp. 189-277, XX est., 1 extra-texto.

RIBERo, L., LEIsI.IER, V. (1968)-Relatório dos trabalhos da missão arqueológica
Leisner/Ribeiro, realizados na Beira AIta (...), <Arqueologia e História>, 9.' série,
I, Lisboa, pp. 13-28.

SARN[Ehtro, F. Martins (1883)-Expedição cientíÍica à Serra da Estela, em 1881,
Relatório da Secção de Arqueologia, Lisboa, Sociedade de Geografia, Imprensa
Nacional. Texto reimpresso in <Dispersos>, Coimbra, Imprensa da Universidade,
1933, pp. 129-152.

SHnr, E. (1981) - The megalithic art ol llestern Europe, Oxford, Clarendon Press.

Vlsoorcrros, J. Leite de (1919-20) -Coisas Velhas <O Archeologo Português>, 24,
Lisboa, pp. 215-237.

- , (1927)-De Teüa em Terra. Excursões arqueológico-etnográficas através de
Portugal, I, Lisboa, Imprensa Nacional,

23



Esr. I

I - Aspecto do monumento antes dos trabalhos, envolvido por densa vegetação.

f

2 - Escavação dc sector sul



Esr. IÌ

I - Fragmento do esteio A e base de sustentação ln siÍrr

2 - Consolidação dos esteios do sector sul. Ao fundo, aplicação de bicromático
na área inferior do esteio D.



Esr. III

Fragmentos da base e parte média do esteio G, in situ.



Esr. I\



Esr. V

Contraforte da laje de cabeceira.



1-Aspecto do monumento durante a i .n fase do restauro
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