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PT183MOU006 Vila Velha de Mercador 

4

Évora Mourão Mourão GPS 38.412112 -7.324452 MonM Monumento Megalítico. Silva, 1879; Leisner e Leisner, 

1959: 241

PT183MOU005 Vila Velha de Mercador 

2

Évora Mourão Mourão GPS 38.408549 -7.326461 Laje 

sepulcral

Monumento Megalítico. Silva, 1999: 244, Fot.; Oliveira, 

2000; 2002: 166-168

PT183MOU003 13663 Fábrica de Celulose Évora Mourão Mourão CoordH 38.394862 -7.378741 An Trata-se de uma anta de câmara poligonal regular, formada por sete 

esteios, à qual se adoça um corredor curto formado por dois espaços, 

provavelmente construídos em épocas diferentes. À câmara, do lado 

norte, liga-se um esteio granítico com claros sinais de longa permanência 

junto à água, apresentando-se totalmente polido. Do lado oposto 

encontram-se duas peças graníticas colocadas de forma a formarem um 

comprimento idêntico aoo do esteio supra-mencionado. No limite do 

corredor verifica-se um estrangulamento da entrada, com dois blocos de 

xisto colocados em cutelo, em frente a cada um dos esteios do corredor. 

Estes possíveis apoios de porta apresentam-se solidamente implantados 

na argila e calçados com blocos de xisto e quartzito rolados. Contígua aos 

apoios de porta, na parte exterior do monumento, encontra-se uma 

outra estrutura, formada por pequenos blocos de xisto, originalmente 

colocados na vertical. Dado o seu actual estado de ruína é impossível 

atribuir uma funcionalidade concreta, podendo no entanto corresponder 

a um átrio construído na mesma fase de montagem do resto do 

monumento, ou um prolongamento tardio do espaço funerário. Há uma 

clara diferenciação entre a câmara e o corredor, quer em planta, quer 

em alçado.

Silva, 1999: 262

PT183MOU001 27685 Charneca 2 Évora Mourão Luz CoordH 38.329796 -7.347393 MonM Monumento Megalítico. Leisner e Leisner, 19__b: n.º 73; 

195_a: n.º 15a; 1959: 11, Est. 86 - 

n.º 16; Henriques e Caninas, 1980: 

33 - n.º 99; Caninas e Henriques, 

1985: 70 - n.º 30; PDM Nisa, 1994: 

11 - n.º 45, 18 - n.º 45; Oliveira, 

1997: n.º 95; Oliveira etal, 2005: 

n.º 45; 2011: 338-45


