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PT184ADV002 6921 Antas de Baixo Beja Almodôvar Santa Clara-a-Nova e 

Gomes Aires

37.552095 -8.245094 An Antas de Baixo situa-se no sugestivo planalto das Antas entre Gomes 

Aires e Aldeia de Palheiros. Anta com orientação E-O, monumento de 

câmara poligonal onde são visíveis seis esteios in situ e o chapéu já caído. 

A largura interna da câmara será de cerca de 3,20m. O chapéu esta 

ligeiramente fragmentado e mede 2,85m de comprimento. Actualmente 

a mamoa mede cerca de 16m de comprimento maximo por 10,60m de 

largura maxima, cerca de 192m2. A escavada câmara não apresenta clara 

distinção com o corredor. Abel Viana refere em 1958 o monumento 

megalítico, sem qualquer outra descrição, que estava "situado no sítio 

assim chamado da freguesia de Gomes Aires, concelho de Almodovar. 

Identificamo-lo em Fevereiro de 1956". Em 1972, Caetano de Mello 

Beirão aludiu a Antas de Baixo junto com a indicação nas proximidades 

de um outro monumento megalítico designado de Monte do Pereiro, 

mas cuja relocalização não se logrou A notoriedade de Antas de Baixo 

adveio por via de um equívoco ao ser confundida com o Serro de Anta 

(Ourique), onde teve lugar uma rica reutilização tardia proto-histórica 

(Viana et al, 1957:409; Viana et al, 1959:211).

Viana etal, 1959: 205 - n.º 11; 

Leisner e Leisner, 19__a: s/n; 

Leisner, 1965: 153; IPPC, 1991: 

1.02.042; Ferreira e Inácio, 1995: 

1.02.042

PT184ADV011 24050 Cerro das Pedras Beja Almodôvar Santa Clara-a-Nova e 

Gomes Aires

Do 

Relatório 

de 1999: 

5.77.0/4. 

41.46.2/1. 

298

37.458294 -8.130273 An Numa elevação com boa visibilidade, anta com os esteios quse todos 

caidos, ainda que alguns possam estar parcialmente enterrados. A 

câmara, pelo grau de destruição, terá sido violada. Destaca-se numa 

elevação com boa visibilidade a Sul, pese ser encerrada pela vegetação 

envolvente. Danificada ainda nela se observam os esteios, alguns 

parcialmente enterrados - e um deles com "covinhas", e uma pequena 

câmara de 3m2 sem indicador evidente do corredor. Centrada numa 

mamoa de cerca de 9m2 esta é perceptível pelo alteado conjunto de 

sedimentos mais argilosos que a diferenciam.

PT184ADV012 22052 Mestras Beja Almodôvar Almodôvar e Graças 

dos Padrões

Do 

Relatório 

de 1999: 

5.83.7/5. 

41.47.2/4. 

334

37.466999 -8.054288 An Na linha de festo sobranceira à povoação do Monte das Mestras e que 

prossegue aqui em zona mais de planalto desde as cumeadas da serra a 

Oeste, observa-se um monumento identificado como anta, ao qual já se 

lhe referia a presença de "9 esteios in situ, semi-enterrados, com couraça 

pétrea, ausência de chapéu", podendo um monólito junto à estrada 

corresponder a outro esteio (Cortes, 1999). Observa-se que a já violada 

câmara apresenta uma orientação SO - 220º /NE - 40º a partir do esteio 

de cabeceira mas sem corredor percetível. A câmara ocupa uma 

pequena área de 1,70 de comprimento interior por 1m apenas de largura 

e está inscrita dentro de um tumulus pétreo de 5x5m (10m2). Não são 

visíveis quaisquer materiais associados.

PT184ADV013 24253 Monte Abaixo Beja Almodôvar Santa Clara-a-Nova e 

Gomes Aires

Do 

Relatório 

de 1999: 

5.74.7/1. 

41.44.8. 

440

37.445776 -8.15675 An Numa pequena plataforma a meio encosta e com um extenso domínio 

visual a Norte, o monumento encontra-se bem assinalado pela presença 

de 5 esteios in situ (dois a Sul: 2,8m largura por 1,33 altura e 1,6mx1m; 

dois a Norte: 1,08mx0,86 e 1,18mx 0,73) e 1 deslocado. O interior da 

câmara encontra-se violado, sendo porém ainda possível recolher um 

machado polido. Não se observam quaisquer vestígios da mamoa. O local 

também é conhecido como a Anta da Boavista.



PT184ADV014 24054 Monte Branco Beja Almodôvar Santa Clara-a-Nova e 

Gomes Aires

Do 

Relatório 

de 1999: 

5.77.2/5. 

41.47.2. 

327

37.467205 -8.127785 An O monumento fora referido por Rui Cortes (1999) como uma "anta de 

câmara pequena, provavelmente de planta circular, com algumas 

pequenas pedras e um esteio, aparentemente in situ". Trata-se 

efetivamente, como então referido, de vestígios bastante destruídos e 

ténues assinalados pela presença de um bloco de grauvaque fincado 

verticalmente e associado a um conjunto de outros monólitos de 

menores dimensões numa disposição oval - alguns deles igualmente 

fincados verticalmente - e inscritos num discreto montículo de terra 

entre duas azinheiras. Formaria assim uma pequena câmara de cerca de 

3,5m por 1,5m sem que lhe seja evidente qualquer indício de corredor. 

Ocupa uma discreta elevação na linha de cumeada a Norte do vale onde 

corre o primeiro tramo do Rio Mira, sendo-lhe relativamente próxima a 

Sudeste a anta do Cerro das Pedras. Não se observavam quaisquer 

materiais de superfície associados.

PT184ADV019 33749 Portela do Vale Beja Almodôvar São Barnabé 37.370171 -8.11342 An Estrutura tumular violada. A mamoa encontra-se pouco preservada e 

apresenta uma forma subcircular e com um pequeno e aparente 

corredor a nascente, cortado pelo caminho atualmente existente. O 

monumento foi identificado por Marco Valente (2008), tendo sido 

recolhido um pequeno machado polido, que de acordo com este estaria 

junto ao "pretenso esteio de Cabeceira, do lado de fora da câmara, a 

apenas uns cinco centímetros da dita".

PT184ADV20 10891 Serro da Anta 1 Beja Almodôvar Santa Clara-a-Nova e 

Gomes Aires

37.458791 -8.189577 An A Anta encontra-se violada e situada em área recentemente florestada, 

permanecendo visíveis e aparentemente in situ, 5 esteios verticais 

enquanto um sexto esteio (1,5x0,8m) se encontra já deslocado. A 

dimensão da câmara, bastante entulhada, deve corresponder às medidas 

anteriormente observadas de cerca de 2,38m de comprimento máximo e 

cerca de 1,22m de largura junto à entrada Oeste (FERREIRA e INÁCIO, 

1995). Apesar da mamoa ter sido parcialmente destruída, poderá 

delimitar-se actualmente uma área de cerca de 30m2 (5x5x5x7m) no seu 

todo. O monumento está orientado NNE, sendo só visível a câmara.

Ferreira e Inácio, 1995: 1.02.072

PT184ADV007 24381 Canafixal 4 Beja Almodôvar Santa Clara-a-Nova e 

Gomes Aires

37.423589 -8.206395


