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PT184VDG004 982 Corte Serrão 1 Beja Vidigueira Pedrógão IIP Coordena

das 

apartir do 

relatório: 

M 135 

740 

(2050m 

Oeste), P 

250 080 

(4280m 

Norte).

38.184995 -7.559511 An Conjunto dolménico composto por duas antas separadas entre si 27 

metros. A anta Grande de Corte Serrão encontra-se no cimo de uma 

pequena elevação a leste do monte. Apresenta uma separação nítida 

entre a câmara poligonal e o corredor sub-rectangular. São visíveis à 

superfície seis esteios da câmara, sendo o de cabeçeira de grandes 

dimensões. O grande corredor tem cerca de 17 metros encontrando-se 

parcialmente soterrado e devendo ser originalmente maior. Junto à sua 

entrada é visível uma possível cobertura. É também visível no interior da 

câmara um abatimento provocado por uma violacão e o interior da 

câmara foi sujeito a violações das populações locais em busca de ouro.

PT184VDG005 16156 Corte Serrão 2 Beja Vidigueira Pedrógão IIP 38.185427 -7.559542 An Integra um conjunto de duas mamoas , a outra de maiores dimensões, é 

separada apenas por 27 metros. Este monumento encontrava-se em 

melhor estado de conservação. Situa-se a N. do anterior, e consiste 

igualmente de uma câmara poligonal. Apresenta visíveis sete esteios e 

total ausência de corredor.

PT184VDG011 23116 Insuínha 6 Beja Vidigueira Pedrógão 38.147714 -7.62144 An Laje de xito colocada ao alto, amparada por uma outra laje mais 

pequena, para além de existirem aí algumas pedras de menores 

dimensões, umas pertencentes ao afloramento ali existente e outras 

deslocadas da sua posição inicial. Situa-se no alto de uma colina que 

domina visualmente um vale até a Ribeira de Marmelar.

PT184VDG018 21418 Sobreira de Cima 1 Beja Vidigueira Pedrógão 38.183837 -7.492329 An Anta com pedras de xisto composta por 2 esteios posicionados no 

contexto original e outros 2 deslocados. É visível apenas o arranque da 

mamoa. Aparentemente teria uma planta circular. Parece possuir 

corredor orientado a norte. O interior da câmara parece ter sido sujeito a 

violação.

PT184VDG019 21421 Sobreira de Cima 2 Beja Vidigueira Pedrógão 38.183326 -7.497709 An Anta constituída por pedra de natureza xistosa. É difícil identificar com 

exactidão os esteios que se encontram ainda na posição original. Possuí 

vestígios de mamoa. A sua planta seria supostamente circular com 

tendencia para o oval. Aparentemente seria uma anta com corredor. 

Poderá não ter sido violada. Foi identificado nas imediações um 

machado/martelo em arenito, bastante desgastado.

PT184VDG020 21419 Sobreira de Cima 3 Beja Vidigueira Pedrógão 38.184019 -7.492784 cis Cista constituída por um montículo de pedras em xisto, quando parte 

aparenta estar fora do contexto original. Possuí uma planta oval.

PT184VGDM001 553 Menir de Mac Abraão Beja Vidigueira Vila de Frades IIP 38.21827 -7.874907 Menir Enorme monólito em granito porfiroide, de grão médio, com forma 

subelipsoidal alongada. É possível que seja proveniente de uma zona com 

afloramentos semelhantes situada a cerca de 1Km a NO do local onde o 

monumento foi primitivamente erguido. A porção exposta mede 2,70m 

de comprimento; o eixo maior de um plano perpendicular à altura mede, 

na zona mais espessa 1,50m, pelo que se julga tratar-se de um menir de 

4m de alto. Reconhece-se ainda em algumas zonas efeitos da 

bojardagem de regularizacão das suas superficies, assim como 

decoracões gravadas por picotagem, nomeadamente um círculo e 

algumas linhas.

Caetano, 1986 ; Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1975

PT184VGDM003 Menir da Tapada da 

Morena

Beja Vidigueira Selmes 38.216263 -7.765977 Menir Monumento Megalítico. Cortes e Calado, 2018


