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PT184MTL001 21696 Anta Beja Mértola Mértola 37.750421 -7.696044 An Anta de cronologia indicada do 3º / 2º milénio a.C., próximo das 

localidades de Corte Gafo.

Arnaud etal, 1990: 20-21, 43 - Fot. 

32-33, 50 - Fig. 6

PT184MTL002 15241 Cachopos Beja Mértola Mértola X 2406/ 

0911

37.784643 -7.668735 An Anta situada num pequeno cabeço sobre o vale da Tranca. Tem de 

dimensões 160 por 100 cm, orientada de Leste/Oeste. Muito destruída 

pelas lavouras. Denominada Cachopos 10 em Arnaud, 1991.

Arnaud etal, 1990: 21, 45 - Fot. 36

PT184MTL003 15243 Cachopos  9 Beja Mértola Mértola 37.772938 -7.667713 MonM Trata-se de uma estrutura de pedras encastadas com grandes 

dimensões, utilizando afloramentos rochosos e coberta de pedra miúda. 

A sua funcionalidade encontra-se ainda por determinar. De referir por 

um pastor, que nas imediações foi encontrado um machado de pedra 

polida

PT184MTL004 Cachopos 12 Beja Mértola Mértola 37.787312 -7.657406 MonM Monumento Megalítico.

PT184MTL005 19116 Cerro Alto 3 Beja Mértola São Miguel do 

Pinheiro, São Pedro de 

Solis e São Sebastião 

dos Carros

37.513293 -7.778991 Sepultura Foram identificados dois esteios de anta.

PT184MTL006 19124 Cerro Alto 9 Beja Mértola São Miguel do 

Pinheiro, São Pedro de 

Solis e São Sebastião 

dos Carros

37.512759 -7.781052 Sepultura Sítio localizado num cerro elevado para sul do Cerro Alto. Identificado 

uma grande pedra solta de grauvaque que poderá tratár-se de um 

esteios de anta ou um menir.

Leisner e Leisner, 19__; 1959: 249

PT184MTL007 21703 Fernanmarques Beja Mértola Alcaria Ruiva 37.76178 -7.741655 An Anta com mamoa, câmara e corredor. Localiza-se na Freguesia de Alcaria 

Ruiva (por lapso a publicação "Carta Arqueológica do Concelho de 

Mértola" situa-a na freguesia de Mértola) e encontra-se bastante 

danificada por constantes trabalhos agrícolas: as pedras da mamoa que 

vão saindo com as sucessivas lavras vão sendo juntas por cima dos 

esteios da anta e o corredor encontra-se muito danificado. Necessita 

uma delimitação da área da mamoa para que esta se preserve. O sítio 

encontra-se integrado num percurso pedestre (em 2017) e tem uma 

placa informativa.

PT184MTLM001 37075 Horta Moreno Beja Mértola Mértola 37.609998 -7.635529 Menir Possível menir, talhado num monólito de grauvaque e com as faces 

aparentemente afeiçoadas. Encontra-se tombado numa plataforma 

elevada, com ampla visibilidade para todos os quadrantes. Nas 

proximidades foram detectados alguns elementos pétreos, como seixos 

de rio, alguns com marcas de percussão, exógenos à geologia do local 

(prospecção efectuada em 2014 no âmbito do Projecto MISURP).

PT184MTL008 21690 Pias Beja Mértola Mértola 37.812188 -7.649348 An Anta de dimensões de 2 m por 1, 20 m do 3º milénio a.C. Apresenta uma 

câmara de planta trapezoidal e um pequeno corredor virado a nascente. 

É construída com pequenos esteios de xisto local de reduzidas 

dimensões. Possui ainda uma laje que tapa parcialmente a câmara 

funerária. Foi alvo de intervenção de valorização, através de um projecto 

de arquitectura paisagista levado a cabo pela Associação de Defesa do 

Património de Mértola.



PT184SRP028 13369 Sobralinho 1 Beja Mértola / 

Serpa

Mértola / Serpa 

(Salvador e Santa 

Maria)

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 Mértola / 

Serpa

Mértola / Serpa 

(Salvador e Santa 

Maria)

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.


