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PT182ARR002 18058 Casas Brancas Portalegre Arronches Assunção CoordM 39.144506 -7.345605 An A anta das Casas Brancas, pouco destacada na paisagem, situa-se no 

Monte da Faia, na margem direita do Rio Caia, não muito distante da 

estrada municipal Arronches-Assumar, em encosta de suave inclinação. 

Em 2002, altura em que se encontrava fortemente esventrado por 

profundas valas, abertas para plantação de sobreiros, o monumento foi 

alvo de uma ação de valorização com vista à sua limpeza superficial, não 

se tendo procedido a qualquer movimentação de solos.

Perdigão e Gonçalves, 1977; 

Oliveira, 1999: n.º 61; 2000: s/n; 

2001: n.º 61; 2003c; Oliveira etal, 

2011: 416-417 - n.º 6, 420 - Fot. 6

PT182ARR003 39684 Fartos Portalegre Arronches Mosteiros CoordM 39.157448 -7.340117 An Monumento de granito de grandes dimensões. A câmara é constituída 

por cinco esteios, um dos quais, que parece ser o de cabeceira, tombado. 

Foi publicado por J. Oliveira (2011: 416-417).

Oliveira, 1999: n.º 59; 2000: s/n; 

2001: n.º 59; Oliveira etal, 2011: 

416-417 - n.º 4, 419 - Fot. 4

PT182ARR004 11874 Fragoso_Moreiros Portalegre Arronches Assunção GPS 39.111972 -7.352833 An Fragoso, também designado como Moreiros, é um monumento 

megalítico em granito, com vestígios residuais de um tumulus, 

possivelmente melhor preservado do lado norte. A câmara apresenta 

seis esteios: três in situ, um fraturado, aflorando, e dois fragmentos 

tombados para Sul. Identificaram-se dois esteios que parecem ter feito 

parte do corredor. Nas limpezas de Setembro de 1998 recolheu-se um 

fragmento de percutor. 

Gonçalves, 1971; Boaventura e 

Lopes, 1998: A.III, A.IV - p.1; 1999: 

Fot. 2-7; 2006: 30; Oliveira, 1999: 

n.º 62; 2000: s/n; 2001: n.º 62; 

Oliveira etal, 2011: 416-417 - n.º 

7, 420 - Fot. 7

PT182ARR006 17897 Nave Fria 1 Portalegre Arronches Esperança CoordM 39.166426 -7.249834 An Na base da Serra da Nave Fria, em terras de alguma aptidão agrícola, não 

muito distante do Abrigo Pinho Monteiro, este monumento implanta-se 

no quintal de uma pequena casa agrícola.

O dólmen é bem visível da estrada, nas traseiras de uma habitação rural. 

Por entre o lixo que foi durante muitos anos depositado nesta câmara 

funerária e que funcionou também como local de descarga de cal, 

afloram os topos dos vários esteios de xisto aparentemente fraturados. 

Numa primeira abordagem levantou-se a hipótese de se tratar de uma 

construção megalítica de falsa cúpula. A proprietária desconhecia a sua 

existência como anta, chamando-lhe buraco ou poço.

Oliveira, 1999: n.º 66; 2000: s/n; 

2001: n.º 66; 2003a; Oliveira etal, 

2011: 416- 417 - n.º 9, 421 - Fot. 9

PT182ARR007 17896 Nave Fria 2 Portalegre Arronches Esperança CoordM 39.167009 -7.251463 An Na base da Serra da Nave Fria, em terras de alguma aptidão agrícola, não 

muito distante do Abrigo Pinho Monteiro, este monumento implanta-se 

no quintal de uma pequena casa agrícola. Foi alvo de trabalhos de 

limpeza e valorização em 2002 e foi publicada em 2011, no âmbito das 

Jornadas de Arqueologia do Norte Alentejano (Oliveira etal, 2011: 416- 

417).

Oliveira, 1999: n.º 67; 2000: s/n; 

2001: n.º 67; 2003b; Oliveira etal, 

2011: 416- 417 - n.º 10, 422 - Fot. 

10

PT182ARR009 15581 Rasquilha Portalegre Arronches Assunção CoordM 39.106173 -7.232429 An Ainda que o monumento tenha marcas de ZEP (4 marcos colocados a 

cerca de 30 - 50m do centro da anta), a lavra foi até junto aos esteios da 

anta, levantando as pedras do tumulus. A anta apresenta uma câmara 

elíptica com 10 esteios, dos quais apenas um terá o tamanho original; do 

corredor resta uma possível tampa e um esteio virado a Este; o tumulus 

encontra-se bem preservado. 

A anta foi alvo de trabalhos de limpeza e valorização em 2002 e foi 

publicada em 2011, no âmbito das Jornadas de Arqueologia do Norte 

Alentejano (Oliveira etal, 2011: 416- 417).

Oliveira, 1999: n.º 58; 2000: s/n; 

2001: n.º 58; 2011: 416-417 - n.º 

1, n.º 12, 417 - Fot. 1; 423 - Fot. 13

PT182ARR010 39689 Reguengo 1 Portalegre Arronches Assunção CoordM 39.051448 -7.189722 An A anta do Reguengo ou do Monte do Reguengo é um monumento de 

granito, implantado em área levemente ondulada, que preserva quatro 

esteios in situ. Não são percetíveis vestígios de corredor. Deverá 

corresponder à anta listada por C. Ribeiro (apud Neto, 1976-77: 100 - l.3, 

104 - l.33) e por N. Delgado (apud Neto, 1976- 77: 106 - l.4), relocalizada 

por J. Oliveira no âmbito do projecto "Megalitismo da Região de Turismo 

de S. Mamede".

Ribeiro cit in Neto, 1976-77: 100 - 

l.3, 104 - l.33; Delgado cit in Neto, 

1976-77: 106 - l.4; Oliveira, 1999: 

n.º 64; 2000: s/n; 2001: n.º 64; 

Oliveira etal, 2011: 416-417 - n.º 

3, 418 - Fot. 3



PT182ARR012 39690 Santo António Portalegre Arronches Assunção CoordM 39.119210 -7.273223 An Monumento de granito que é sazonalmente submerso por albufeira de 

represa. Consequentemente, apresenta-se bastante destruturado, 

mantendo ainda alguns esteios in situ. É possível verificar que se trata de 

um corredor de câmara e corredor diferenciados. Foi identificada por J. 

Oliveira, E. Moitas e Clara Oliveira (Oliveira etal, 2011: 416-417 - n.º 11, 

422 - Fot. 11, 423 - Fot. 12).

Oliveira etal, 2011: 416-417 - n.º 

11, 422 - Fot. 11, 423 - Fot. 12

PT182ARR013 32753 Sernadas Portalegre Arronches Mosteiros CoordM 39.172272 -7.349804 An A Anta das Sarnadas, ou Sernadas, é constituída por oito esteios e 

corredor bem delimitado. Todos os esteios são em granito. O chapéu 

encontra-se derrubado atrás dos esteios da cabeceira.

Corresponde à anta que o casal Leisner não viu, mas da qual obteve 

informação no Reguengo, listando-a (Leisner e Leisner, 1959: 28). Foi 

relocalizada por J. Oliveira e publicada por este autor no âmbito das 3.ªs 

Jornadas de Arqueologia do Norte Alentejano (Oliveira etal, 2011: 416-

417).

Leisner e Leisner, 19__a: n.º 99; 

1959: 28; Oliveira, 1999: n.º 60; 

2000: s/n; 2001: n.º 60; Oliveira 

etal, 2011: 416- 417 - n.º 5, 419 - 

Fot. 5

PT182ARR014 3928 Val-Bêbedas Portalegre Arronches Assunção CoordM 39.090806 -7.274829 An Anta de granito situada na Herdade de Val-Bebedas, na Tapada da Pina, 

referida no artigo de J. L. Vasconcelos (Vasconcelos, 1927-29: 199). 

Posteriormente é mencionada noutras publicações por A. Viana e A. 

Deus (1957: 93-94), G. Leisner e V. Leisner (1959: 28), J. Oliveira, E. 

Moitas e C. Oliveira (2011: 416-417). Deverá corresponder ao sepulcro 

indicado por C. Ribeiro (apud Neto, 1976-77).

Vasconcelos, 1927-29: 199; Viana 

e Deus, 1957: 93-94, Est. I - n.º 7-

9, Fig. 3 - 1; Leisner e Leisner, 

19__c: n.º 37; 195_: s/n; 1959: 28; 

Ribeiro cit in Neto, 1976- 77: 100 - 

l.1, 104 - l. 32; Oliveira, 1999: n.º 

63; 2000: s/n; 2001: n.º 63; 

Oliveira etal, 2011: 416-417 - n.º 

8, 421 - Fot. 8

PT182ARR015 39692 Anta de Menisa Portalegre Arronches Assunção GPS 39.055984 -7.231782 An Anta implantada na margem esquerda do rio Caia, próximo do Monte de 

Menisa. Localiza-se nas imediações do povoado neo-calcolítico de 

Menisa (ver CNS 14817). Aquando da sua descoberta o monumento 

encontrava-se coberto de vegetação, impedindo a sua caracterização 

arquitetónica global. Ainda assim, foi possível verificar que se tratava de 

um monumento de câmara e corredor diferenciados de granito. A 

câmara é constituída por cinco esteios in situ, apresentando um 

diâmetro de cerca de 2 m. O esteio de maior dimensão tem 1,6 m de 

altura, a partir da superfície. Não se identificou o componente de 

cobertura do monumento. Por sua vez, o corredor, ligeiramente virado a 

Sul, conserva quatro esteios, com um comprimento aproximado de dois 

metros. A mamoa encontra-se particularmente afetada pelos trabalhos 

agrícolas, sendo possível observar vários dos elementos pétreos que a 

constituíam nas imediações. Foi identificada durante trabalhos 

arqueológicos no âmbito da elaboração de um contributo para a Carta 

Arqueológica de Arronches Lopes, 2015: p. 38).

Lopes, 2015: p. 38

PT182ARR016 39693 Baldio 6 Portalegre Arronches Assunção GPS 39.061376 -7.266778 MonM Em elevação artificial, na margem de uma pequena linha de água 

subsidiária da ribeira Argalé, encontram-se dois possíveis esteios de anta 

em granito. Desconhece-se a sua proveniência, estão claramente 

deslocados, merecendo uma possível atenção em trabalhos futuros. A 

presença de diversas pedreiras nas proximidades em redor faz acreditar 

terem sido deslocadas por maquinaria, em tempos recentes. Os esteior 

foram identificado durante trabalhos arqueológicos no âmbito da 

elaboração de um contributo para a Carta Arqueológica de Arronches 

Lopes, 2015: p. 43).

Lopes, 2015: p. 43

PT182ARRM002 39691 Tinoca Portalegre Arronches Assunção GPS 39.108033 -7.255550 Menir No pátio da casa agrícola de Tinoca encontra-se um grande esteio de 

granito em posição vertical, identificado durante trabalhos arqueológicos 

no âmbito da elaboração de um contributo para a Carta Arqueológica de 

Arronches (Lopes, 2015: p. 43).

Lopes, 2015: p. 43


