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PT184BJA004 28725 Corte Ripais 6 Beja Beja Santa Vitória e 

Mombeja

37.935369 -8.047128 An  Possível esteio imbricado em xisto numa plataforma virada a sul, à 

albufeira do Roxo, no limite da plataforma e arranque da vertente, em 

zona onde se encontram restos de xisto no local."

PT184BJA024 3545 Pereiras Beja Beja Albernoa e Trindade 37.969848 -7.890054 Tho Monumento em falsa cúpula, apresentando ainda câmara e corredor em 

negativo. A cúpula está completamente arrasada (bibliografia). A 

prospecção de 2005 não confirmou este local mas atribuiu um novo 

topónimo (Monte das Pereiras 2) a um sítio, colocando a hipótese de se 

poder tratar deste tholos e de uma necrópole e datando o sítio como 

Calcolítico, da Idade do Ferro e Romano, certamente pelos materiais 

encontrados na prospecção. A descrição refere que em topo de elevação 

destacada virada à Ribeira de Terges numa zona bem delimitada, destaca-

se uma abundantíssima concentração pétrea e cerâmica. O local foi alvo 

de uma escavação clandestina, observando-se uma trincheira aberta no 

topo com diversos materiais pétreos de xisto nos cortes laterais e ao 

longo das encostas. Apesar do grau de destruição, parecem observar-se 

pequenos covachos com grandes lajes de xisto do tipo tampa, 

apresentando sistematicamente materiais nas suas imediações e ao 

longo das encostas em direcção à ribeira. A entrada relativa ao tholos do 

Monte das Pereiras refere, apenas, que o sítio consta da base de dados 

Endovélico e que o local não foi identificado (Isabel Ricardo, Carolina 

Grilo, Carta Arqueológica do concelho de Beja, 2005-2008). Caetano de 

Mello Beirão e Susana Correia visitaram o sítio no final dos anos 80 e 

constataram que o local de implantação do tholos tinha sido escavado e 

as pedras que o compunham retiradas, sendo visível, no entanto, a sua 

planta em negativo. Pelas descrições fornecidas por Ricardo e Grilo e por 

uma foto que integra a publicação que prepararam sobre Albernoa na 

sequência da prospecção, tudo indica que se tratará do mesmo local. 

Assim, optou-se, para já (2015), por manter uma única entrada nesta 

base de dados, sendo necessário, porém, fazer uma reconfirmação no 

terreno de toda a informação disponível. Assim, na designação do sítio 

colocaram-se os 3 topónimos por que é mencionado.



PT184BJA030 34405 Quinta do Estácio 6 Beja Beja Nossa Senhora das 

Neves

37.966328 -7.79451 Tho Presença de um grande número de estruturas de variadas tipologias, 

correspondendo a uma longa diacronia de ocupação. A ocupação mais 

antiga do espaço enquadra-se no Neolítico Final, correspondendo a um 

possível recinto segmentado em módulos (Causewayed enclosures). Em 

torno deste recinto, e inclusivamente a corta-lo, foi identificado um 

conjunto de estruturas negativas do tipo fossa genericamente 

enquadráveis no Calcolítico. Estas apresentavam uma arquitectura 

homogénea caracterizada por bocas circulares, paredes rectas a abrirem 

para fundo plano e com pratos de bordo espessado e indústria lítica, em 

pedra polida e lascada. Em apenas uma estrutura deste núcleo foi 

identificado um enterramento humano. Deste período destaque também 

para o monumento funerário do tipo "tholos" composto por um grande 

corredor de acesso à câmara funerária de plano circular e paredes 

estruturadas por aparelho em pedra seca. No Bronze Pleno verifica-se 

que o sítio deixa de ter uma ocupação restrita e passa a ser ocupado em 

área. Diferenciam-se dois tipos de ocupação: a primeira consiste em 

grupos de hipogeus funerários compostos por antecâmara de acesso a 

câmara funerária, encontrando-se este selado por esteios. O segundo 

corresponde a núcleos de estruturas negativas com reduzido espólio 

arqueológico, que genericamente apontam para uma ocupação de cariz 

mais doméstico: vasos globulares tipo taça e punções em liga de bronze. 

Destaque ainda para a identificação de um machado de bronze e vários 

pesos cilíndricos (rodelas). Relativamente à indústria lítica, também em 

número reduzido, compoe-se de mós, percutores, lascas, núcleose 

termoclastos. Na transição do Bronze Pleno para o Final, observa-se que 

a tendência de ocupação do espaço passa a centrar-se já no topo da 

plataforma a uma cota mais elevada. Este núcleo de estruturas negativas 

apresenta um conjunto de espólio caracterizado por. Destaca-se também 

uma diferenciação ao nível dos enchimentos das estruturas 



PT184BJA014 33893 Monte Sapo 1 Beja Beja Santa Clara de 

Louredo

Em vias de 

classificação

37.969851 -7.890049 Tho Os monumentos contíguos identificados em prospecção geofisica e 

claramente perceptiveis em pequenas elevações no terreno na Herdade 

da Calçada de Baixo (Herdade da Calçada de Baixo 1 e 2 e um outro 3º 

igualmente referenciado no magnetograma) situam-se numa zona de 

relevo aplanado, ligeiramente ondulante que caracteriza a peneplanície 

de Beja. Estão a meio de um pequeno interflúvio, alongado no sentido 

NO-SE, que funciona como uma linha de festo entre as bacias de duas 

áreas de drenagem. Para Sudeste a Ribeira do Vale da França e um 

ribeiro seu subsidiário e para Oeste 7 Noroeste o Barranco de Matinhas e 

Barranco dos Estudos, subsidiários do Roxo. A sua localização 

proporciona-lhe uma ampla visibilidade sobre a paisagem para Oeste, Sul 

e Sudeste, mas mais restrita para todo o quadrante Norte. O 

monumento situado mais a Norte (Herdade da Calçada de Baixo 1) é o 

que possui a mamoa de maiores dimensões, a qual apresenta cerca de 4 

metros de altura acima do actual nível do solo envolvente e cerca de 50 

metros de diâmetro. Apresenta o que se afigura como uma potente 

estrutura pétrea circular com um diâmetro de cerca de 40m que envolve 

a câmara. Contudo, a existência de um conjunto de anomalias periféricas 

com uma disposição circular e concêntrica a esta estrutura pode indiciar 

que a estrutura da mamoa atinga os cerca de 60 metros, prolongando-se 

já abaixo da cota actual da superfície.A existência de inúmeras pedras de 

quartzo leitoso à superfície da mamoa e nas suas imediações sugere a 

existência de uma carapaça constituída com aquele material que 

permitiria um contraste cromático, aumentando a monumentalidade do 

edifício. Relativamente à câmara, a imagem é pouco nítida. O tamanho 

da mamoa e a potente estrutura pétrea que a envolve poderá sugerir 

uma estrutura ortostática. A imagem, contudo, não permite uma clara 

percepção da solução arquitectónica. A interpretação do magnetograma 

indicia a existência de pelo menos, dois contrafortes pétreos a envolver a 



PT184BJA015 33894 Monte Sapo 2 Beja Beja Santa Clara de 

Louredo

Em vias de 

classificação

37.969752 -7.890083 Tho Os monumentos contíguos identificados em prospecção geofisica e 

claramente perceptiveis em pequenas elevações no terreno na Herdade 

da Calçada de Baixo (Herdade da Calçada de Baixo 1 e 2 e um outro 3º 

igualmente referenciado no magnetograma) situam-se numa zona de 

relevo aplanado, ligeiramente ondulante que caracteriza a peneplanície 

de Beja. Estão a meio de um pequeno interflúvio, alongado no sentido 

NO-SE, que funciona como uma linha de festo entre as bacias de duas 

áreas de drenagem. Para Sudeste a Ribeira do Vale da França e um 

ribeiro seu subsidiário e para Oeste 7 Noroeste o Barranco de Matinhas e 

Barranco dos Estudos, subsidiários do Roxo. A sua localização 

proporciona-lhe uma ampla visibilidade sobre a paisagem para Oeste, Sul 

e Sudeste, mas mais restrita para todo o quadrante Norte. O 

monumento a sul (Herdade da Calçada de Baixo 2) apresenta-se bem 

definido no magnetograma. A sua estrutura tumular é mais pequena em 

área (ronda os 30 metros) e altura (cerca de 3 metros) e parece sobrepor-

se parcialmente à mamoa do monumento a norte, indiciando 

posterioridade. Apresenta no seu interior uma estrutura circular bem 

definida e uma câmara igualmente bem delineada, a qual aparenta ter 

dimensões generosas. O corredor surge bem diferenciado, orientado a 

106º, terminando numa estrutura que lhe é perpendicular e que parece 

corresponder a uma espécie de fachada. O seu comprimento, desde a 

entrada da câmara até à possível fachada é de cerca de 35 metros. No 

lado em que contacta com monumento a Norte parecem existir duas 

câmaras anexas (2a e 2b), uma a norte e outra a Nordeste, as quais 

contactarão com a cripta central do monumento através de passagens 

que parecem atravessar as estruturas intratumulares. Estas câmaras 

periféricas são conhecidas em vários tholoi de grandes dimensões no 

Sudoeste peninsular, como acontece com Montelirios e Matarrubilla em 

Sevilha. Esta característica, associada à extensão do corredor, à 
PT184BJAM001 33121 Monte do Monvestido 8 Beja Beja Trigaches e São 

Brissos

38.098695 -7.952828 Menir Bloco de mármore com configuração de pequeno menir. Parece estar 

insculturado com covinhas.


