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PT184SRP002 12995 Araújo Beja Serpa Vila Nova de São 

Bento e Vale de Vargo

640350. 

4188000

37.826753 -7.406638 MonM Mamoa pétrea, constituída por pequenos blocos de xisto e quartzito, 

bastante destruída; uma laje em xisto posicionada na vertical, na área 

central da mamoa, poderá corresponder a restos de um monumento 

megalítico. A. Viana refere-se a machados de pedra polida encontrados 

nas imediações do Vale do Araújo e Rui Parreira registou a existência de 

um monumento no Vale do Araújo, do qual não fornece descrição ou 

localização exacta, mas que poderá ser este. O monumento implanta-se 

no topo de uma pequena elevação que se destaca numa paisagem de 

relevos pouco acidentados.

Lopes etal, 1998: 94-95 - n.º 300

PT184SRP003 13296 Arcins Beja Serpa Serpa (Salvador e 

Santa Maria)

622840. 

4184700 

(Lopes 

1998)

37.799551 -7.606102 An Monumento megalítico implantado no topo de uma pequena elevação, 

que se destaca na paisagem. A anta conserva três esteios in situ; a 

câmara, aparentemente violada, encontra-se virada para nascente, e 

mede cerca de 1,40x1,70m; os esteios, em xisto, têm um comprimento 

que varia entre 1,63 e 1,95m e uma espessura próxima dos 0,30m. 

Segundo informações orais existiam três monumentos idênticos, para 

nascente, nos cabeços circundantes, entretanto destruídos por trabalhos 

agrícolas.

Lopes etal, 1998: 94 - n.º 293

PT184SRP004 13286 Boa Vista Beja Serpa Serpa (Salvador e 

Santa Maria)

620900, 

4193500 

(Lopes 

1998)

37.879095 -7.626667 MonM Monumento megalítico implantado no topo de uma elevação nas 

proximidades de Ribeira de Limas. Trata-se de uma anta de corredor 

curto, esteios e cairn em xisto. O monumento ainda não foi escavado.

Lopes etal, 1998: 87 - n.º 245

PT184SRP005 28756 Centirã 2 Beja Serpa Brinches 245281. 

118341 

t.37.01. 

38.01.51 

(Do 

Relatório)

38.030769 -7.617345 Tho Identificada em 2006 no decurso de um acompanhamento do projecto 

de construção do Parque fotovoltaico HERCULESm, trata-se de uma 

estrutura tumular designada como Tholos. Apresenta uma planta 

circular, tendo a sua cúpula original colapsado para o interior da câmara, 

que apresenta um claro contexto de derrube. Parte deste sítio foi 

afectado pelos trabalhos de construção de uma estrada de acesso, que 

puseram a descoberto a face Oeste da câmara.

PT184SRP009 13334 Lagarinho 2 Beja Serpa Serpa (Salvador e 

Santa Maria)

M-

244470. P-

110510 

(coordena

das do 

relatório). 

244 

501,71 / 

110 

521,91 

(EIA Bloco 

Sul 

recape)

37.96026 -7.627066 MonM Monumento megalítico implantado em área aplanada. Conserva cinco 

lajes em graníto, colocadas verticalmente, formando uma câmara.

Lopes etal, 1998: 44 - n.º 79

PT184SRP015 12176 Monte da Velha 1 Beja Serpa Vila Verde de Ficalho Lat: 37 56 

55 / Long: 

07 20 09 

646200. 

420150 

(Lopes 

1998)

37.947461 -7.337465 Tho Monumento que se encontra implantado no topo de um cabeço. 

Apresenta uma câmara circular e corredor de tipo ortostático com um 

enterramento secundário atribuível ao "Horizonte de Ferradeira". 

Pseudo-tholos.

Soares, 1994: 44 - Fig. 1-M1; 

Lopes etal, 1998: 88 - n.º 258, Fot.



PT184SRP016 195 Monte da Velha 2 Beja Serpa Vila Verde de Ficalho  

Coordena

das do 

relatório: 

UTM 

645800/ 

420200 

37.952114 -7.342000 MonM Monumento escavado por Monge Soares e José Arnaud em 1977, 

composto por uma câmara de planta poligonal (com diâmetro de cerca 

de 1,6m), constituída por esteios de xisto esverdeado, por vezes duplos, e 

um corredor curto não diferenciado em altura, que abre em leque para 

nascente. Tanto a câmara como o corredor possuem na base lajes de 

xisto dispostas irregularmente formando um piso. A mamoa corresponde 

a uma acumulação artificial de pedras, de forma oval, com 9m por 6m. 

No interior do cairn e na periferia norte do monumento foram 

identificados dois arcos com lajes colocadas em cutelo, que teriam tido a 

função de fornecer uma maior solidez á estrutura. Neste monumento 

foram enterrados cerca de cinco indivíduos, associando-se a cada um um 

vaso, uma ou duas lâminas e, nos mais recentes, uma placa.

Soares e Arnaud, 1976-82; Soares, 

1994: 44 - Fig. 1-M2; Lopes etal, 

1998: 88-89 - n.º 259, Fot.

PT184SRP019 21691 Muros Beja Serpa Serpa (Salvador e 

Santa Maria)

37.845481 -7.626601 An Anta de dimensões 2,20 m por 1,20 m. do III Milénio a.C.. Pela localização 

situa-se na área ocupada igualmente pelo povoado fortificado do Pulo do 

Lobo 1.

PT184SRP028 13369 Sobralinho 1 Beja Serpa / 

Mértola

Serpa (Salvador e 

Santa Maria) / 

Mértola

37.752436 -7.623899 MonM Antela implantada no topo de uma elevação, bem destacada na 

paisagem e próxima de pequenas linhas de água. O monumento 

apresenta uma câmara de planta oval, sem corredor, constítuida por sete 

esteios de xisto, ainda in situ. Apresenta as seguintes dimensões: largura 

interior 0,90m, largura exterior 1,35m; comprimento interior 3m; 

comprimento exterior 3,40m. A delimitar a mamoa encontra-se um anel 

de contenção, construído com lajes de xisto e blocos de quartzo, com um 

diâmetro aproximado de 11,20mx11,60m. No local recolheu-se um 

fragmento proximal de machado em aplito granítico, de secção oval.

PT184SRP029 13370 Sobralinho 2 Beja Serpa / 

Mértola

Serpa (Salvador e 

Santa Maria) / 

Mértola

37.755867 -7.609079 MonM Anta implantada no topo de uma elevação florestada, em zona 

acidentada, próxima de pequenas linhas de água. Actualmente é apenas 

possível observar ao nível do solo dois esteios em xisto, dispostos 

perpendicularmente, que deverão ter sido de grandes dimensões 

atendendo ao que é actualmente visível; este monumento não 

aprtesenta vestígios de corredor. Corresponde ao CNS 36614 do 

concelho de Mértola.

PT184SRPM001 13316 Aldeia dos Testudos Beja Serpa Serpa (Salvador e 

Santa Maria)

37.990441 -7.627429 Menir Menir, em granito, com referência a uma implantação num outeiro 

próximo da ribeira do Enxoé. Actualmente apresenta-se 

descontextualizado e por terra, fragmentado em três partes numa área 

de despejos junto do Monte da Aldeia dos Testudos. O monumento 

apresenta uma forma bicónica, de secção oval, com cerca de 5m de 

comprimento por 0,80m de diâmetro máximo e tem três fossetes na 

área central.

LOPES, CARVALHO, GOMES, 1997: 

175

PT184SRPM002 31244 Monte de Cortes 1 Beja Serpa Brinches 38.071787 -7.603701 Menir No sítio identificaram-se três interfaces de funcionalidade e período 

cronológico indeterminado e um recinto megalítico constituído por um 

menir, aparentemente delimitado por um fosso, no decurso dos 

trabalhos de acompanhamento arqueológico. Duas das estruturas 

negativas foram identificadas na base da vala, após decapagem das 

terras de superfície, podendo encontrar-se afetadas apenas no topo, a 

terceira foi identificada apenas em corte, encontrando-se parcialmente 

afetada. O menir foi remexido durante a obra e depositado ao lado da 

área onde se encontrava originalmente, ficando visível o seu alvéolo. Ao 

sítio deverá estar correlacionada o achado isolado de Cortes 4.


