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PT181ODM001 14929 Ameixiais de Cima 1 Beja Odemira Relíquias 98/1(777), 

UTM>GAU

SS

37.656111 -8.543322 cis

Duas grandes lajes imbricadas no solo coberto de potente camada de 

manta-morta.Lajes em xisto, dispostas de forma paralela (70cm entre si), 

alinhadas NO-SE.Estão ligeiramente descentradas, dimensões 90 x 15cm, 

altura do solo de 40 e 25cm.

PT181ODM002 4342 Amendoeira Nova Beja Odemira Colos 98/1(777) 

98/1(777)

37.750944 -8.437186 Tho Monumento de falsa cúpula, com câmara de planta circular e corredor 

longo orientado a sudoeste. Seria composto originalmente por 34 esteios 

de xisto. As suas dimensões rondavam 6m de comprimento total (3m de 

corredor + 3m de dimensão da câmara). Do seu interior foram recolhidos 

líticos em pedra lascada (faca em silex) e polida (machado), e material 

cerâmico (tipo Alcalar). Foi totalmente destruído no final da década de 

50, princípio da década de 60. Hoje desconhece-se a localização precisa, 

mas próximo do local foi recolhido um fragmento de dormente de mó 

manual em xisto grauvático.

PT181ODM005 11011 Paço Beja Odemira Relíquias 98/1(777) 37.694705 -8.559409 Tho

Monumento megalítico violado e muito danificado há cerca de 30 anos. 

Pequena mamoa com diâmetro máximo de 7-8 m em terra 

extremamente compactada, ligeiramente ovalada. Pela descrição do 

escavador, a câmara seria circular, composta por muro em pequenas 

pedras de xisto, de que não restam ou não são visíveis vestígios além de 

depressão no terreno. O corredor, curto, abre-se a Sul, com dois metros 

de extensão, e conserva apenas um esteio em xisto com as dimensões de 

80 x 15 cm aflorando à superfície. O monumento tem a particularidade 

de, segundo a descrição do escavador, o corredor inflectir em ângulo 

recto, no seu término, para Este, continuado por mais dois esteios. A 

configuração das fossas de escavação ainda é essa, com um corredor de 

planta em L.

PT181ODM007 14914 Tisnadinha 1 Beja Odemira Santa Clara-a-Velha 98/1(777), 

UTM>GAU

SS

37.511506 -8.456003 cis

Descrição da destruição de sepultura tipo cista, com planta rectangular 

constituída por lajes de xisto azul fincadas que forravam cova aberta no 

afloramento xistoso.O morador já não se recorda das dimensões certas 

nem da orientação do monumento.

PT181ODM009 14957 Vila Formosa 2 Beja Odemira São Salvador e Santa 

Maria

37.722577 -8.770992 Tho

Em esporão avançado ao centro de grande enseada na margem 

esquerda do estuário, mancha de terra diferente em pequena mamoa 

artificial, com taludes e bastantes lajes de xisto azul, duas delas 

(afastadas) fincadas com orientação N-S, dimensões 0,8 x 0.15m.


