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PT184FAL001 31433 Cardim 6 Beja Ferreira do 

Alentejo

Ferreira do Alentejo e 

Canhestros

GPS 38.069986 -8.128385 Tho Associada ao povoado do Porto Torrão, estamos em presença de uma 

múltipla realidade composta por (4) estruturas negativas sub-circulares, 

uma estrutura quadrangular associada aos trabalhos agrícolas, um 

sepulcro tipo tholos e dois possíveis (porque não intervencionados) 

hipogeus em associação com este último. As cronologias, com excepção 

de uma das pequenas estruturas sub-circulares com materiais modernos, 

apontavam para a segunda metade do III Milénio, muito embora alguns 

dos líticos encontrados nos remetessem para cronologias anteriores e 

algumas tipologias cerâmicas já para o Bronze. O tholos: câmara, 

corredor e átrio corresponde a uma construção semi-subterrânea 

composta por três espaços distintos: um átrio de entrada a Este, com 

uma morfologia peculiar numa aparente sincronia entre linhas circulares 

e um espaço sub-rectangular, com uma abertura de cerca de 7 metros de 

diâmetro; um corredor de acesso, sub-rectangular, com cerca de 6 

metros de comprimento por 1m (média) de largura, com evidências de 

alvéolos e vestígios de esteios; e uma câmara circular com 4 metros de 

diâmetro, paredes em pedra, arranque de falsa cúpula e buraco de poste 

central. Tanto a câmara como o corredor de acesso, com um 

comprimento médio de 5m, encontram-se pavimentados com um nível 

de argilas bem compactadas. Do espólio registado destaca-se uma 

grande concentração de pontas de seta de distintas morfologias e 

matérias-primas, um predomínio das formas abertas nas cerâmicas 

manuais simples e decoradas e uma presença mais diminuta de cerâmica 

campaniforme, representada por exemplares de campaniforme 

Internacional, pontilhado geométrico e inciso, pequenos recipientes de 

calcário. Surgiram ainda pequenas taças muito fragmentadas de calcário. 

A localização espacial deste local funerário, a sua multiplicidade de 

formas encontradas - tholos e possível presença de hipogeus - 

juntamente com uma estratigrafia complexa composta por momentos de 

Valera et al, 2019

PT184FAL002 4046 Folha da Amendoeira Beja Ferreira do 

Alentejo

Odivelas 38.161709 -8.130239 Tho Monumento de falsa cúpula. Possui duas lages de cobertura (uma de 

menores dimensões para colmatar uma área não coberta pela maior lage 

de cobertura). Segundo informação oral, recolhida nos trabalhos de 

2005, o monumento era uma "casa debaixo de terra", com duas divisões, 

uma maior e outra mais pequena, sendo nessa mais pequena que se 

encontraram "alguidares de cerâmica muito dura e uma espada".
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