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PT182GAV002 5250 Lameirão Portalegre Gavião Belver CART25K 39.488046 -7.998265 An Monumento megalítico designado por Lameirão ou Anta do Lameirão. 

Encontra-se parcialmente destruída, restando apenas dois grandes 

esteios graníticos in situ; outros três esteios encontram-se deslocados, 

muito provavelmente como consequência de trabalhos de máquinas 

agricolas. o recinto da câmara está ocupado por uma oliveira. Não são 

visiveis vestígios do corredor, nem da mamoa.

Carvalho, 1983

PT182GAV003 39845 Outeiro Cimeiro 1 Portalegre Gavião Belver GPS 39.503923 -7.894890 Mam Mamoa integrada num conjunto de dois monumentos em terra, seixos 

rolados e pequenos fragmentos de lajes de xisto. A mamoa 1, localizada a 

Oeste, tem 10m de diâmetro. Os centros dos monumentos encontram-se 

separados por 16 m entre si.

Carvalho, 1983; DR 3/1/1986: 13; 

Cardoso e Carvalho, 1987: 85, 96 - 

Fig. 6; Cunha, 1990; IPPAR, 1993: 

Portalegre: 40; Oliveira, 1999: n.º 

43; 2000: n.º 42; 2001: n.º 43; 

Cunha e Cardoso, 2002-2003

PT182GAV004 5252 Pedras Brancas Portalegre Gavião Gavião e Atalaia CART25K 39.469227 -7.861646 An Anta com 7 esteios de xisto, sem chapéu. Apresenta uma câmara 

poligonal com corredor, onde são visíveis 3 esteios. Tem uma mamoa e 

couraça pétrea. Apresenta um diâmetro de 7m. A abertura de uma 

estrada florestal destruiu parte do corredor e da couraça. As 

coordenadas do sítio foram confirmadas aquando do trabalho de 

relocalização do mesmo.

Carvalho, 1983; Cardoso e 

Carvalho, 1987: 86

PT182GAV005 5251 Anta do Penedo Gordo_ 

Anta de Belver

Portalegre Gavião Belver IIP - Imóvel de 

Interesse 

Público

CoordM 39.492378 -7.996860 An A anta do Penedo Gordo localiza-se num pequeno planalto, a cerca de 

157 m de altitude, na margem da ribeira das Eiras, próximo da povoação 

de Torre Fundeira. Este monumento megalítico é constituído por uma 

câmara de planta poligonal alongada (com cerca de 3, 30 m de 

comprimento), formada por nove esteios de granito e um corredor de 

média dimensão (com cerca de 3 m de comprimento), com quatro 

esteios conservados de cada lado e um possível átrio de entrada. No 

interior do monumento identificou-se espólio diversificado, composto 

por artefactos líticos lascados (9 pontas de seta, fragmentos de lâminas e 

lamelas), produzidos principalmente em sílex, machados de pedra polida, 

fragmentos de placas de xisto decoradas, placas de grés e cerca de 700 

fragmentos de recipientes cerâmicos, com características morfológicas 

diversificadas (taças de perfil liso e carenado e vasos), maioritariamente 

sem decoração. As características arquitetónicas desta anta permitem 

enquadrá-la cronologicamente no Neolítico Final / Calcolítico (3500 - 

2000 a. C.). Este monumento megalítico foi identificado por Francisco 

Pereira da Costa, em 1868, tendo sido intervencionada no decurso dos 

trabalhos de investigação e valorização desenvolvidos pela Câmara 

Municipal de Gavião (dirigidos por Ana Leite da Cunha e João Luís 

Cardoso), na década de noventa do século XX. Existem dúvidas se este 

monumento corresponde efetivamente ao sepulcro listado pelo casal 

Leisner como Belver, tal como tem sido interpretado por alguns 

investigadores, ou se esta referência corresponde à Anta do Cadaval - 

CNS 1704. (atualizado por C. Costeira, 04/12/18).



PT182GAV008 5253 Vale Pedro Domingues Portalegre Gavião Belver CART25K 39.497045 -7.991272 An Monumento megalítico implantado em zona de grandes afloramentos 

graníticos, muito próximo das antas do Lameirão e do Penedo Gordo. 

Encontra-se completamente destruída, tendo sido os esteios arrancados 

e quebrados para fornecerem material para a construção de um palheiro 

que se encontra no local. Do primitivo monumento apenas é visível um 

esteio de granito com 2,9m de comprimentos, integrado na base de um 

muro que confina com a construção atual.

PT182GAV009 39847 Outeiro Cimeiro 3 Portalegre Gavião Belver GPS 39.503812 -7.894621 Mam Mamoa que integra um conjunto de dois monumentos em terra, seixos 

rolados e pequenos fragmentos de lajes de xisto. O monumento 2, 

implantado mais a Este, tem 13m de diâmetro.

Monteiro e Henriques, 2008


