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PT183RDD004 609 Candieira Évora Redondo Redondo MN MB 38.704353  -7.553539 An Monumento megalítico designado por Candieira, Anta da Herdade da 

Candieira, Anta da Candeeira, Casa da Moira ou Anta da Moura da 

Candeeira. A anta da Candieira localiza-se numa ligeira elevação 

adjacente à primeira linha de cumeada da Serra d'Ossa, próximo da 

ribeira do Calado, sobre um caminho natural de interligação das várias 

portelas que permitiam atravessar a serra, numa posição estruturante 

em termos de organização territorial. Integra-se numa paisagem com 

uma reduzida presença de monumentos megalíticos, conhecendo-se 

somente as referências às antas do Convento da Serra (CNS 1923; 

11309). Este monumento megalítico é composto por uma câmara de 

planta poligonal, com cerca de 3 m de diâmetro, formada por sete 

esteios de xisto com 2 m de altura, e laje de cobertura, decorada com 

covinhas e por um corredor de média dimensão, de morfologia 

retangular, do qual se conservam apenas dois esteios. No exterior 

identificam-se alguns vestígios da mamoa, que poderia atingir cerca de 5 

m de diâmetro.  O esteio da cabeceira apresenta um pequeno orifício de 

morfologia quadrangular, conhecido localmente como o "buraco da 

alma", o que evidencia uma forte carga mágico-simbólica. Este orifício, 

que atribui unicidade a este monumento megalítico, pode ter sido 

realizado em época pré-histórica, ou em épocas posteriores (medieval / 

moderna), estando eventualmente associado à utilização desta anta 

como abrigo de pastores ou de ermitas. O conjunto artefactual atribuível 

às ocupações pré-históricas é muito reduzido, sendo composto por dois 

fragmentos de placas de xisto, um fragmento de recipiente cerâmico de 

morfologia esférica e uma conta de xisto. Os restantes matérias 

recolhidos consistem em fragmentos cerâmicos a torno (panelas, 

"tachos", tigelas de bordo simples), um percutor e um dormente de mó, 

cronologicamente enquadráveis na época medieval e moderna. As 

características arquitetónicas e os materiais recolhidos neste 

Calado e Mataloto, 2001: 49

PT183RDD015 747 Colmeeiro 1 Évora Redondo Redondo MN MB  38.692675  -7.634897 An Esta anta localiza-se numa pequena elevação no meio do montado, na 

margem da ribeira do Freixo, em posição isolada e com uma expressiva 

presença na paisagem. Este monumento megalítico, identificado e 

publicado por Gabriel Pereira (1879) e posteriormente descrito por E. 

Cartailhac (1886) e Georg Leisner (1949), é constituído por uma câmara 

poligonal alongada (com cerca de 2,80 m de diâmetro), formada por sete 

esteios graníticos, com cerca de 1,50 m de altura, coberta por uma 

grande laje, atualmente fragmentada e por um corredor com cerca de 

2,70 m de comprimento e 1,01 m de altura. As características 

arquitetónicas desta anta permitem enquadrá-la cronologicamente no 

Neolítico Final / Calcolítico (3500 - 2000 a. C.).  Esta anta, classificada 

como monumento nacional desde 1910, tem sido confundida com a Anta 

da Herdade das Dessouras / Dessouras 1, que se localiza na Herdade das 

Tesouras, com características arquitetónicas diferentes, dimensões mais 

reduzidas e que se encontra em pior estado de conservação. (atualizado 

por C. Costeira, 22/10/2018).

Calado e Mataloto, 2001: 439-

D.47



PT183RDD056 749 Vidigueira Évora Redondo Redondo MN MB  38.676422  -7.659564 An Monumento megalítico designado como Vidigueira, Anta da Vidigueira, 

Anta das Vidigueiras ou Quinta da Vidigueira. A anta da Vidigueira 

localiza-se numa área aplanada, junto a ligeiras elevações, no interior de 

uma quinta nas imediações da aldeia do Freixo, na margem esquerda da 

ribeira da Palheta, a sul da Serra d'Ossa. Integra-se numa paisagem com 

uma expressiva presença de monumentos megalíticos, inserindo-se num 

cluster composto pelas antas da Quinta do Freixo (CNS 154; 19029; 

19030; 19031; 35249 e 37655). Este monumento megalítico é composto 

por uma câmara de planta poligonal, com cerca de 3 m de diâmetro, 

formada por sete esteios de granito com 2,2 m de altura, e laje de 

cobertura, decorada com várias dezenas de covinhas e por um corredor 

de morfologia retangular alongada, com cerca de 4 m de extensão, com 

quatro esteios conservados do lado norte e um do lado sul. No exterior 

identificam-se vestígios da mamoa, formada por terras negras, argilosas 

e compactas e por um pequeno cairn, constituído por um conjunto de 

pedras de dimensões diversificadas. As características das terras da 

mamoa apresentam semelhanças com a Anta 3 do Colmeeiro (CNS 2100) 

e Anta 5 da Herdade das Casas (CNS 19034), podendo tendo uma origem 

diferente ou uma preparação prévia. No interior da câmara e do 

corredor identificou-se um conjunto artefactual escasso, mas 

diversificado, composto por lâminas de sílex, um trapézio, quatro pontas 

de seta em matérias-primas distintas (sílex, quartzo, xisto silicioso), três 

pequenas contas discoides de xisto, um recipiente cerâmico completo 

(vaso hemisférico sem decoração) e vários fragmentos de recipientes 

cerâmicos (pratos de bordo espessado), bem como um fragmento de um 

elementos de tear tipo placa. A presença destes artefactos, típicos de 

contextos habitacionais, no interior e / ou exterior de monumentos 

megalíticos pode estar associada a gestos simbólicos (depósitos votivos 

domésticos) com a intenção de aproximar os espaços dos vivos do dos 
PT183RDD001 1929 Alcorovisca Évora Redondo Redondo B  38.591361  -7.579075 An Monumento megalítico designado por Alcorovisca ou Anta da Nossa 

Senhora da Piedade, identificado pelo casal Leisner  em 1959. É 

constituído por uma câmara poligonal, com cerca de 3,20 m de diâmetro, 

formada por esteios de granito, dos quais se conservavam cinco in situ e 

corredor de planta em V, com três esteios de cada lado e cerca de 2,6 m 

de comprimento. Esta anta não foi relocalizada no âmbito da Carta 

Arqueológica de Redondo (1995, 2001). (atualizado por C. Costeira, 

02/11/18).

Carta Arqueológica do Redondo - 

83/1(110); Calado e Mataloto, 

2001: 107

PT183RDD002 12361 Ambrósios Évora Redondo / 

Alandroal

Redondo / Santiago 

Maior

B  38.622203  -7.516203 MonM O monumento localiza-se na fronteira entre o concelho do Alandroal e o 

concelho do Redondo, mas já dentro deste último município, na 

freguesia do Redondo. Possível tholos com 6 lages de xisto em cutelo, de 

que afloram só as extremidades, e que definem parte de um círculo com 

cerca de 4m de diâmetro. Trata-se do único monumento deste tipo 

claramente identificado na região, apesar da relativa abundância de 

povoados calcolíticos.

Calado e Mataloto, 2001; Leisner, 

1959: 160; 62



PT183RDD003 19040 Caladinho Évora Redondo Redondo MB  38.660822  -7.523961 MonM O monumento megalítico do Caladinho localiza-se numa área aplanada 

na vertente poente de uma crista rochosa, a cerca de 3 km a nordeste da 

vila de Redondo e nas imediações do povoado do Caladinho. Este 

monumento funerário é constituído por uma câmara subcircular, com 

cerca de 4 m de diâmetro, formada por nove esteios de grandes 

dimensões de xisto, de que se conservam sete in situ e por um corredor 

curto, orientado a sudeste, identificando-se seis pequenos esteios do 

lado sul e três do lado norte. A dimensão da câmara, associada à 

fragilidade dos esteios, a identificação de uma depressão estruturada no 

centro da câmara, bem como a presença de vestígios da mamoa e de 

fragmentos de xisto dispersos por toda a área constituem indícios da 

presença de uma estrutura de falsa cúpula. Assim, este monumento 

apresenta características arquitetónicas híbridas (câmara e corredor 

ortostáticos semelhantes às antas e cobertura em falsa cúpula como os 

tholoi) com semelhanças ao monumento Vale Rodrigo 1 (CNS 4158). No 

interior da câmara identificou-se uma grande diversidade de artefactos 

enquadrados em distintos momentos de ocupação, como dois machados 

de pedra polida, conjunto de pontas de seta com características variadas, 

fragmentos de placas de xisto decoradas, fragmento de báculo, pequenas 

contas de colar e um conjunto de fragmentos de recipientes cerâmicos 

maioritariamente de pequena dimensão, fragmentos de cerâmica 

manual com as superfícies polidas / brunidas, um pequeno recipiente 

carenado com elementos plásticos tipo mamilos e uma ponta de seta em 

metal (tipo foliácea com pedúnculo pequeno). No corredor identificou-se 

a deposição de uma taça tipo atalaia e um conjunto de fragmentos 

cerâmicos. As características arquitetónicas deste monumento e os 

materiais recolhidos no seu interior permitem enquadrar a sua 

construção e utilização durante o Calcolítico (3º milénio a. C.), com 

reutilizações ao longo da primeira metade do 2º milénio a.C. (Idade do 

Calado e Mataloto, 2001: 48

PT183RDD006 3333 Casas 1 Évora Redondo Redondo B 38.688419  -7.593319 An Pequeno monumento muito destruído designado como Anta 1 da 

Herdade das Casas, Casas 1 e Anta 1 das Casas. Embora descrições mais 

antigas refiram a presença de sete esteios de granito na câmara, dos 

quais apenas dois se encontravam erguidos, a presença do chapéu caído 

no interior da câmara sob o esteio do lado esquerdo e um corredor 

orientado a ESE. com dois esteios in situ; aquando da elaboração da 

Carta Arqueológica do Redondo apenas se registaram neste monumento 

a presença de dois esteios de granito, um in situ (0,6mx0,5m) e outro 

tombado (1,7mx1,2m). Subsistem ainda vestígios da mamoa. O sítio 

corresponde ao código 439-D.57 da Carta Arqueológica de Redondo.

Calado e Mataloto, 2001: 54

PT183RDD007 37649 Casas 2 Évora Redondo Redondo MB 38.688306  -7.564865 An Monumento megalítico conhecido pela designação Anta 2 das Casas ou 

por Casas 2. A câmara desta anta é formada por cinco esteios, 

encontrando-se completamernte preenchida por pedras soltas, 

provenientes de despedregas, que ocultam parcialmente a estrutura. 

Encontra-se presente o esteio de cabeceira, quatro esteios na área da 

câmara e um esteio no lado norte do corredor. O monumento encontra-

se referenciado na Carta Arqueológica do Redondo com o código 439-

D.62. (atualizada por FBraganca, 23/11/2020).

Calado e Mataloto, 2001: 55

PT183RDD008 37650 Casas 3 Évora Redondo Redondo B 38.678114  -7.593647 An Monumento megalítico conhecido por Anta 3 das Casas ou Casas 3. 

Encontra-se muito destruído, com dois esteios conservados e chapéu 

com elevado número de covinhas, parcialmente coberta por liquenes. O 

monumento foi integrado na Carta Arqueológica do Concelho do 

Redondo com o o código 439-D.90. (atualizado por C. Costeira, 

02/11/18).

Rocha, 2002



PT183RDD009 37651 Casas 4 Évora Redondo Redondo B 38.684308  -7.588744 An Anta conhecida como Anta 4 das Casas ou Casas 4. O monumento 

megalítico encontra-se muito desmantelado, sendo formado por uma 

câmara com  cerca de 3 m de diâmetro, identificando-se vestígios de 

nove esteios.O chapéu da anta apresenta numerosas  covinha na 

superfície externa. Na área do corredor identificaram-se sete blocos 

espalhados que podem corresponder a esteios ou tampas de corredor. 

No exterior registam-se vestígios da mamoa. O monumento foi integrado 

na Carta Arqueológica do Redondo com o código 439-D.97. (atualizado 

por C. Costeira, 02/11/18).

Calado e Mataloto, 2001: 51

PT183RDD010 19034 Casas 5 Évora Redondo Redondo MB 38.684281  -7.600014 An Anta designada por Anta 5 das Casas ou Casas 5. Caracteriza-se como um 

monumento megalítico do qual se pode observar acima do solo apenas 

um esteio em granito, com cerca de 1m de altura, sendo visíveis outros, 

em xisto, ao nível do solo. Apresenta uma mamoa com terras de cor 

cinzenta escura com cerca de 25m de diâmetro, com frequente pedra de 

quartzo, que se eleva cerca de 2m sobre a envolvente. (atualizado por C. 

Costeira, 02/11/2018).

Calado e Mataloto, 2001: 51

PT183RDD011 3480 Casas Novas 1 Évora Redondo Redondo MB  38.683858  -7.633900 An Monumento megalítico conhecido como Casas Novas 1, Anta Grande da 

Herdde das Casas Novas, Anta 1 (Grande) da Herdade das Casas Novas, 

Anta 1 das Casas Novas ou Anta das Casas Novas 1. Caracteriza-se por 

ser uma anta composta por uma câmara com 7 esteios in situ, pedra 

pardieira in situ, possuí 4 metros de altura. O corredor possuí 4 esteios 

do lado esquerdo e 3 esteios do lado direiro assim como 2 tampas no 

corredor in situ. A mamoa encontra-se bastante bem conservada com 10 

tampas/esteios sobre esta. O sítio foi registado na Carta Arqueológica do 

Redondo com o código 439-D.74.

Calado e Mataloto, 2001: 28

PT183RDD012 3273 Casas Novas 2 Évora Redondo Redondo B 38.682228  -7.634792 An Anta conhecida como Casas Novas 2, Anta 2 da Herdade das Casas Novas 

ou Anta 2 das Casas Novas. A sepultura megalítica foi publicada pelo 

casal Leisner, não tendo sido relocalizada durante os trabalhos de 

prospecção realizados no âmbito da elaboração da carta arqueológica do 

Redondo. O registo foi ainda assim incluido na Carta Arqueológica do 

Redondo com o código 439-D.73.

Calado e Mataloto, 2001: 28

PT183RDD013 29773 Chãs 1 Évora Redondo / 

Estremoz

Redondo / Évora 

Monte

MB  38.723217  -7.685872 Sepultura Sepultura megalítica conhecida como Chãs 1 ou Anta 1 das Chãs. O 

pequeno monumento de xisto, com vestígios de mamoa, com cerca de 

10 m de diâmetro. A câmara apresenta uma largura máxima de 1,10 m. 

São visíveis cinco esteios, incluindo o esteio da cabeceira do monumento. 

O sítio é referenciado na Carta Arqueológica do Redondo com o código 

439-A.1.

IPPAR, 1993; Leisner, 1949; 

Leisner, 1959; Calado e Mataloto, 

2001: 439-D.44; Rocha, 2002; 

CAA1C, 1929

PT183RDD014 29774 Chãs 2 Évora Redondo / 

Estremoz

Redondo / Évora 

Monte

MB  38.722506  -7.685022 Sepultura Monumento megalítico conhecido por Chãs 2 ou Anta 2 das Chãs. 

Encontra-se muito destruído, estando reduzido a um esteio de xisto 

(1,30mx0,70m) aquando da elaboração da Carta Arqueológica do 

Redondo. A pubicação refere que o monumento teria sido recentemente 

arrancado, sendo ainda visíveis vestígios da mamoa que teria 

aproximadamente 15m de diâmetro. O monumento foi integrado na 

Carta Arquológica do Redondo com o código 439-A.2.

Calado e Mataloto, 2001: 439-

D.45

PT183RDD016 2099 Colmeeiro 2 Évora Redondo Redondo B  38.692692  -7.635028 An Monumento megalítico conhecido por Colmeeiro 2, Anta 2 do Colmeeiro, 

Anta 2 da Herdade do Colmieiro ou Anta 2 da Herdade da Colmieira. O 

sepulcro megalítico foi identificado pelo casal Leisner, encontrando-se 

atualmente destruído. Esta anta localizava-se nas imediações de outros 

monumentos megalíticos deste tipo (Colmeeiro 1 - 2046; Colmeeiro 3 - 

2100; Colmeeiro 4 - 3479; Colmeeiro 5 e Colmeeiro 6 - 19025). O 

monumento encontra-se referenciado na Carta Arqueológica do 

Redondo com o código 439-D.45. (atualizado por C. Costeira, 31/10/18).

Calado e Mataloto, 2001: 439-

D.46



PT183RDD017 2100 Colmeeiro 3 Évora Redondo Redondo MB  38.691847  -7.629208 An Monumento megalítico designado por Colmeeiro 3, Anta 3 do Colmeeiro 

ou Anta do Colmeeiro 3. Anta sobre a qual são observáveis muitas pedras 

amontoadas que impedem a visualização dos esteios. Conseguem 

distinguir-se duas tampas e possuí uma mamoa bem conservada mas 

recentemente afectada pela plantação de sobreiros. O monumento 

encontra-se referenciado na Carta Arqueológica do Redondo com o 

código 439-D.47.

Calado e Mataloto, 2001: 439-

D.50

PT183RDD018 3479 Colmeeiro 4 Évora Redondo Redondo MB  38.690722  -7.629628 An Anta designada por Colmeeiro 4, Anta 4 do Colmeeiro ou Anta do 

Colmeeiro 4. O monumento funerário é constituído por uma câmara de 

planta quadrangular, formada por seis esteios in situ, registando-se a 

presença de muitas pedras no interior da câmara. Identificam-se 

vestígios do corredor, nomeadamente duas tampas in situ. No exterior 

documentam-se vestígios de mamoa. Esta anta localiza-se nas 

imediações das antas Colmeeiro 1 (2046), Colmeiro 2 (2099), Colmeeiro 3 

(2100), Colmeeiro 5 e Colmeeiro 6 (19025). O sítio é referenciado na 

Carta Arqueológica do Redondo com o código 439-D.46. (atualizado por 

C. Costeira, 31/10/18).

Calado e Mataloto, 2001: 439-

D.76

PT183RDD019 37656 Colmeeiro 5 Évora Redondo Redondo B 38.691306  -7.619172 An Monumento designado por Colmeeiro 5 ou Anta 5 do Colmeeiro. Nos 

trabalhos de prospecção para a Carta Arqueológica do Redondo 

identificou-se uma laje com cerca de 1,20 m de comprimento, que pode 

corresponder a um esteio de uma anta de pequenas dimensões, bem 

como vestígios da mamoa e um fragmento de dormente de mó manual. 

Uns metros a sul foi identificado um fragmento de pedra polida. Os 

vestígios foram referenciados na Carta Arqueológica de Redondo com os 

cógidos 439-D.50 e 439-D.51, respenctivamente. (atualizado por C. 

Costeira, 02/11/2018).

Informação pessoal de R. 

Mataloto

PT183RDD020 19025 Colmeeiro 6 Évora Redondo Redondo B 38.685044  -7.620203 An Monumento megalítico designado por Colmeeiro 6, Anta 6 do Colmeeiro 

ou Anta do Colmeeiro 6. Anta constituída por uma câmara com 4 esteios 

in situ, a cabeceira encontra-se tombada.  O corredor é composto por 

um esteio do lado direiro tombado para dentro. No exterior identificam-

se vestígios da mamoa. Esta anta localiza-se nas imediações das antas 

Colmeeiro 1 (2046), Colmeiro 2 (2099), Colmeeiro 3 (2100), Colmeeiro 4 

(3479) e Colmeeiro 5. O monumento foi registado na Carta Arqueológica 

do Redondo com o código 439-D.76. (atualizado por C. Costeira, 

31/10/18).

Calado e Mataloto, 2001:79

PT183RDD021 39745 Colmeeiro 7 Évora Redondo Redondo MB  38.679806  -7.624464 An A anta, designada como Colmeeiro 7 ou Anta 7 do Colmeeiro, implanta-

se numa linha de cumeada. O monumento apresenta, na parte superior 

do esteio da cabeceira, um cruciforme gravado. podendo corresponder 

ao sepulcro referido no foral dionisino do concelho de Redondo, como 

sendo um marco delimitador deste território.

Calado e Mataloto, 2001: 80

PT183RDD025 37652 Covas 1 Évora Redondo Redondo B 38.661322  -7.623036 An Anta designada por Covas 1, Anta das Covas 1 ou Anta das Covas. 

Monumento megalítico relativamente bem  conservado, constituído por 

uma câmara com cerca de 1,80 m de diâmetro, com quatro esteios em 

xisto conservados, sem vestígios de chapéu. O corredor apresenta uma 

largura de cerca de 1 m, registando-se dois esteios conservados. O sítio 

foi integrado na Carta Arqueológica do Redondo com o código 450-B.38. 

(atualizado por C. Costeira, 02/11/18).

Calado e Mataloto, 2001: 439-

D.39

PT183RDD026 37653 Covas 2 Évora Redondo Redondo B  38.663686  -7.622878 An Monumento conhecido como Covas 2 ou Monte das Covas. Vestígios 

(bloco de cabeceira) de uma possível anta em granito, muito destruída. 

Nas imediações regista-se a presença de alguns blocos tombados que 

podem corresponder a outros esteios. O monumento é referenciado na 

Carta Arqueológica do Redondo com o código 450-B.36. (atualizado por 

C. Costeira, 02/11/18).



PT183RDD027 2046 Dessouras 1 Évora Redondo Redondo MB  38.688075  -7.648539 An Esta anta localiza-se no topo de uma pequena elevação, a cerca de 200 m 

a Noroeste do Monte das Tesouras. Este monumento megalítico, 

primeiramente identificado e descrito por Georg Leisner (1949), é 

constituído por uma câmara de morfologia retangular, com três esteios 

in situ, com cerca de 2,20 m de diâmetro e 0,80 m de altura, e por um 

corredor com apenas dois esteios conservados, com cerca de 0,60 m de 

altura. No exterior identificam-se vestígios do tumulus que cobria o 

monumento. As características arquitetónicas desta anta permitem 

enquadrá-la cronologicamente no Neolítico Final / Calcolítico (3500 - 

2000 a. C.).  Esta anta tem sido confundida com a Anta 1 do Colmeeiro / 

Colmeeiro 1 / Herdade das Dessouras (CNS 2046), melhor conservada e 

classificada como monumento nacional. (atualizado por C. Costeira, 

22/10/18)

Calado e Mataloto, 2001: 52

PT183RDD028 39466 Fontanas Évora Redondo Redondo MB  38.672142  -7.516906 An O monumento megalítico designado por Anta das Fontanas foi 

identificada pelo Dr. Rui Mataloto na qual foi recolhida uma placa de 

xisto.

Calado e Mataloto, 2001: 43

PT183RDD030 19032 Godinha de Cima Évora Redondo Redondo B  38.682364  -7.618764 An Monumento conhecido por Godinha de Cima ou Anta da Godinha de 

Cima. Anta composta por câmara com 2 esteios in situ, chapéu, muitos 

esteios tombados e 1 tampa in situ. Possuí corredor tipo átrio com 

pequenos esteios e alarga no meio, conserva 4 esteios do lado esquerdo 

e 5 do lado direiro in situ. Possuí mamoa conservada. O monumento foi 

integrado na Carta Arqueológica do Concelho do Redondo com o o 

código 439-D.78.

Calado e Mataloto, 2001: 98; 

Leisner, 1959: 163;

PT183RDD031 35061 Godinhos Évora Redondo Redondo MB 38.702692  -7.615100 An A anta dos Godinhos localiza-se no topo de um pequeno cabeço, na 

margem direita da ribeira de São Bento, a sul da Serra d'Ossa, numa 

paisagem de contacto entre a planície e a serra. Este monumento 

megalítico, de pequenas dimensões, é constituído por uma câmara 

poligonal subrectangular, formada por quatro esteios de gnaisse, e por 

um corredor / portal orientado a sudeste, do qual se conservam dois 

pequenos esteios oblongos também de gnaisse. A tampa encontrava-se 

no interior da área da câmara, disposta em cutelo.  No exterior 

identificaram-se vestígios da mamoa, composta por camada de terra 

argilosa, espessa, avermelhada e muito compacta. Em termos 

arquitetónicos e artefactuais este monumento regista dois momentos de 

ocupação, cronologicamente distintos. O primeiro momento enquadra-

se na segunda metade do 4º milénio a. C. (Neolítico final), 

correspondendo à construção e utilização de um pequeno monumento 

megalítico, um tipo de estrutura funerária relativamente rara na área sul 

da Serra d' Ossa. O espólio associado a esta fase é reduzido, consistindo 

num pequeno conjunto de artefactos líticos (trapézios, fragmento de 

lamela e três pedras esféricas de dimensões e litologias variadas) e duas 

pequenas taças em cerâmica de perfil hemisférico. O segundo momento 

corresponde a uma reutilização deste monumento no final do 3º milénio 

a. C ou no início do 2º milénio a. C. (Calcolítico final / Idade do Bronze), 

com a reconfiguração do espaço funerário que adquire um aspeto mais 

cistoide e a realização de uma deposição funerária, de que se conserva 

apenas o espólio votivo, constituído por um recipiente cerâmico muito 

fragmentado de perfil troncocónico e base aplanada, pequeno braçal de 

arqueiro em xisto de morfologia subrectangular e uma pequena lâmina 

de ouro. Nas proximidades deste monumento, num pequeno esporão 

sobranceiro à ribeira de São Bento identificou-se um pequeno núcleo de 

ocupação enquadrável no 3º milénio a.n.e., que pode estar relacionado 

Calado e Mataloto, 2001: 82



PT183RDD033 1934 Horta do Zambujeiro Évora Redondo Redondo B 38.630636  -7.584803 An Anta conhecida como Horta do Zambujeiro ou Anda da Horta do 

Zambujeiro. Monumento megalítico de dimensões significativas, de que 

se conservam a tampa e seis esteios. No século XIX, esta anta foi 

adaptada a edifício de apoio ao funcionamento da horta. Esta anta foi 

mencionada por Georg e Vera Leisner, (1959), mas não foi por eles 

visitada. O monumento foi inserido na Carta Arqueológica do Redondo 

com o código 450-D.21. (atualizado por C. Costeira, 02/11/18).

Calado e Mataloto, 2001: 40

PT183RDD034 1963 Hospital Évora Redondo Redondo B  38.661925  -7.601503 An Monumento megalítico designado por Hospital, Anta do Hospital ou Anta 

da Herdade do Hospital. Anta composta por câmara constituída por 7 

esteios in situ. Falta um esteio: o 1º do lado esquerdo antes do de 

cabeceira, caído para trás, sobre a mamoa. Um esteio está tombado 

dentro da câmara.  O chapéu está in situ. No corredor encontra-se um 

esteio conservado do lado direito. A mamoa encontra-se conservada em 

"ilha", no meio de uma vinha. Existem duas tampas/esteios sobre a 

mamoa. O monumento está referenciado na Carta Arqueológica do 

Redondo com o código 450-B-51.

Calado e Mataloto, 2001: 40

PT183RDD035 19026 Martes 1 Évora Redondo Redondo B  38.704694  -7.664517 An Anta designada por Antas das Martes ou Martes 1. Monumento 

megalítico, em granito. Não apresenta chapéu, nem vestígios do 

corredor, mantendo in situ quatro esteios: o esteio da cabeceira, com 

0.70mx1m; o esteio Norte 1, com 0,55mx0,70m; o esteio Norte 2, com 

1.10mx0.80m e o esteio Norte 3, com 0.55mx1m. A mamoa encontra-se 

bem preservada e a estrutura tumular é bastante proeminente, com 

cerca de 12m de diâmetro. A anta foi registada na Carta Arqueológica do 

Concelho do Redondo com o código 439-D.2.

PT183RDD036 19027 Martes 2 Évora Redondo Redondo B  38.705853  -7.663903 An Monumento megalítico conhecido como Anta 2 das Martes ou Martes 2. 

Anta muito destruída com câmara composta por apenas 2 esteios in situ 

(Esteio Norte 2, com 0,65mx0,75m e o Esteio Norte 3, com 

0,90mx0,90m), aflorando à superfície o que se pensa ser os restos do 

esteio da cabeceira e o esteio Norte 1. Não apresenta chapéu,nem 

vestígios de corredor, contudo à superfície são visíveis muitas pedras que 

deverão fazer parte da estrutura do monumento. Há referência a uma 

tampa na mamoa. O monumento foi integrado na Carta Arqueológica do 

concelho de Redondo com o código 439-D.3.

Calado e Mataloto, 2001: 114

PT183RDD037 19038 Monte Branco 1 Évora Redondo Redondo B 38.666789  -7.559858 An Monumento megalítco designado por Anta do Monte Branco ou Monte 

Branco 1. A anta é composta por câmara de planta ovalada, com 5 

esteios in situ. Não possuí vestígios de corredor. Verificam-se alguns 

vestígios de mamoa onde foram identificados alguns materiais romanos. 

O monumento foi integrado na Carta Arqueológica do Redondo com o 

código 451-A.4.

Calado e Mataloto, 2001: 114

PT183RDD039 3132 Orvalha 1 Évora Redondo Redondo B  38.621800  -7.520067 Mam Monumento megalítico designado por Orvalha, Anta do Monte da 

Orvalha, Anta 1 da Orvalha ou Anta/Mamoa 1 da Orvalha. A anta 

encontra-se muito mal conservada, com apenas dois esteios visíveis e 

muitos fragmentos de xisto dispersos pela área. Foi identificada pelos 

Leisner (1959) e relocalizada por Manuel Calado  e Rui Mataloto (2001). A 

câmara desta anta teria 2 m de diâmetro, registando-se vestígios da 

mamoa. O monumento é referenciado na Carta Arqueológica do 

Redondo com o código 451-C.5. (atualizado por C. Costeira, 30/10/18).

Calado e Mataloto, 2001: 79



PT183RDD040 1943 Orvalha 2 Évora Redondo Redondo B  38.624731  -7.521100 Sepultura Grande concentração de blocos de quartzo numa área de cerca de 10 m 

de diâmetro, que pode corresponder a vestígios de uma mamoa 

destruída. Ainda que o sítio seja designado por Anta 2 da Orvalha na 

Carta Arqueológica do Redondo (com o código 451.C.4) é referênciado 

como Anta/Mamoa 1 da Orvalha no relatório dos trabalhos realizados 

em 2002 por Leonor Rocha. (atualizado por C. Costeira, 30/10/2018).

Calado e Mataloto, 2001: 78

PT183RDD041 1938 Paço 1 Évora Redondo Redondo B  38.664800  -7.631347 An Monumento conhecido por Paço, Anta da Herdade do Paço, Monte do 

Paço, Paço 1 ou Anta 1 do Paço. A câmara é composta por 5 esteios 

estando quatro erguidos e 1 caído no interior sob dois fragmentos da 

mesa. Existem vestigíos de corredor, orientado a ESE, composto por um 

esteio e uma lage, possivelmente sobranceira à estrada. O casal Leisner 

remete esta anta para a freguesia de São Bento do Zambujal, que 

entretanto foi extinta em 1966. O monumento é referenciado na Carta 

Arqueológica do Redondo com o código 450-B.34.

Calado e Mataloto, 2001: 100

PT183RDD042 2064 Paço 2 Évora Redondo Redondo B  38.664286  -7.638975 An Anta conhecida como Anta 2 do Paço ou Paço 2. Monumento megalítico 

de granito muito destruído, identificando-se vestígios do chapéu e um 

possível anel de contenção da mamoa, com cerca de 10 m de diâmetro. 

A referência a uma anta Perdigão localizada na Herdade do Paço, 

possivelmente identiificada na década de 80 deve corresponder à Anta 2 

do Paço, uma vez que o topónimo Perdigão não existe no concelho de 

Redondo. O monumento é referenciado na Carta Arqueológica do 

Redondo com o código 450-B.25. (atualizado por C. Costeira, 30/10/18).

Calado e Mataloto, 2001: 48; 

Leisner, 1959: 162

PT183RDD043 1935 Pegas 1 Évora Redondo Redondo B  38.595561  -7.591136 An Anta designada por Pegas 1, Pegas, Anta das Pegas ou Anta da Herdade 

das Pegas. Este monumento foi identificado pelo casal Leisner. Aquando 

da elaboração da Carta Arqueológica do Redondo encontrava-se 

bastante destruído, identificando-se apenas um esteio cravado. O 

monumento é referenciado nesta publicação com o código 450-D.38.

Calado e Mataloto: 473-A.4

PT183RDD045 2102 Pinheiro Évora Redondo Redondo B  38.690953  -7.605217 An O monumento megalítico do Pinheiro, Anta do Pinheiro ou Anta da 

Herdade do Pinheiro, implanta-se no topo de uma elevação, na margem 

sul da Serra d'Ossa. Anta de câmara aparentemente poligonal, com dois 

esteios conservados in situ e corredor longo (cerca de 5 m). No exterior 

identificam-se vestígios da mamoa e kerb. Este monumento localiza-se 

nas proximidades (cerca de 1 km) da anta dos Godinhos (35061). 

Corresponde ao sítio 439-D.54 da Carta Arqueológica de Redondo. 

(atualizado por C. Costeira, 30/10/18).

Calado e Mataloto, 2001: 439-

C.22, p. 35

PT183RDD046 37654 Pombal Évora Redondo / 

Reguengos 

de 

Monsaraz

Redondo / Reguengos 

de Monsaraz

MB  38.486147  -7.554594 An Monumento megalítico de pequenas dimensões muito destruído. Os 

trabalhos de prospecção para a Carta Arqueológica (1995, 2001) 

permitiram identificar vestígios de 3 esteios, um dos quais tombado. O 

monumento foi integrado na Carta Arqueológica do Redondo com o 

código 473-A.4. (atualizado por C. Costeira, 02/11/18).

Calado e Mataloto, 2001: 44

PT183RDD047 35249 Quinta do Freixo 1 Évora Redondo Redondo MB  38.684125  -7.680108 An Monumento megalítico conhecido por Quinta do Freixo 1 ou Anta 1 da 

Quinta do Freixo. É constituído por uma câmara, formada por seis 

esteios, com cerca de 2,70 m de diâmetro. Naos trabalhos de prospecção 

do final da déca de noventa não se identificaram vestígios do corredor, 

nem da cobertura, nem da mamoa. Nas proximidades desta anta 

identificaram-se mais cinco monumentos megalíticos com características 

semelhantes (CNS 1541; CNS 19029; CNS 19030; CNS 19031). O 

monumento encontra-se referenciado na Carta Arqueológica do 

Redondo com o código 439-C.22. (atualizado por C. Costeira, 30/10/18).

Calado e Mataloto, 2001: 45



PT183RDD048 1541 Quinta do Freixo 2 Évora Redondo Redondo MB  38.694553  -7.667503 An Monumento megalítico conhecido por Quinta do Freixo 2 ou Anta 2 da 

Quinta do Freixo. É constituído por uma câmara, com 4 esteios de granito 

conservados, com cerca de 3,40 m de diâmetro, sem vestígios de chapéu 

e por um corredor, com quatro esteios conservados na área norte e três 

esteios na área sul. No exterior identificam-se vestígios da mamoa, com 

cerca de 10 m de diâmetro. Nas proximidades desta anta identificaram-

se mais cinco monumentos megalíticos com características semelhantes 

(CNS 35249; CNS 19029; 19030; 19031). O sítio foi integrado na Carta 

Arqueológica do Redondo com o código 439-D.36. (atualizado por C. 

Costeira, 30/10/18).

Calado e Mataloto, 2001: 49

PT183RDD049 19029 Quinta do Freixo 3 Évora Redondo Redondo MB  38.687303  -7.666831 An Anta conhecida como Quinta do Freixo 3 ou Anta 3 da Quinta do Freixo. É 

composta por câmara muito destruída, com cerca de 3.5m de diâmetro, 

conservando apenas quatro esteios in situ (três do lado sul e um do lado 

norte). Não apresenta chapéu. O corredor é composto por três esteios, 

dois do lado norte e um do lado sul, por uma pedra de fecho, 

conservando ainda quatro tampas de corredor. O monumento conserva 

ainda vestígios de mamoa, com cerca de 14m de diâmetro. O 

monumento encontra-se inserido na Carta Arqueológica do Redondo 

com o código 439-D.37.

Calado e Mataloto, 2001: 50

PT183RDD050 19030 Quinta do Freixo 4 Évora Redondo Redondo MB  38.683858  -7.664706 An Anta designada por Quinta do Freixo 4 ou Anta 4 da Quinta do Freixo. É 

composta por câmara com 8 esteios conservados in situ, o da cabeceira 

está caído para trás, sobre a mamoa, e cindido em dois fragmentos. Não 

apresenta chapéu. O corredor é composto por um único esteio do lado 

esquerdo. Possuí mamoa em "ilha" com 3 tampas/esteios sobre esta 

assim como muitas pedras. O segundo esteio da cabeceira apresenta 

ainda o esboço do que aparenta ser uma lagareta, com um sulco com 

0,8m de diâmetro, 0,07m de largura e 0,02m de profundidade. Esta 

evidência corresponderia a uma tentativa de reutilização deste 

elemento, em época medieval ou posterior. O monumento é 

referenciado na Carta Arqueológica de Redondo com o código 439-D.65

Calado e Mataloto, 2001: 439-

C.423; Calado, 1995: 439.8

PT183RDD051 19031 Quinta do Freixo 5 Évora Redondo Redondo MB  38.685183  -7.660231 An Anta conhecida como Quinta do Freixo 5 ou Anta 5 da Quinta do Freixo. 

Encontra-se em mau estado de conservação, sendo composta por 

câmara da qual conserva 3 esteios in situ, o de cabeceira está partido em 

dois fragmentos. No seu interior encontra-se uma azinheira. O 

monumento não possuí vestígios de corredor e apresenta ainda vestígios 

da mamoa. Encontra-se referenciado na Carta Arqueológica de Redondo 

com o código 439-D.66.

Proc. 83/1(110)

PT183RDD052 37655 Quinta do Freixo 6 Évora Redondo Redondo  38.688422  -7.679272 An Possível anta designada por Anta 6 da Quinta do Freixo, Quinta do Freixo 

2 ou Quinta do Freixo. Duas lajes de quartzodiorito decoradas com 

múltiplas covinhas de dimensões diversificadas. As lajes medem cerca de 

3,35 m de comprimento por 1,50 m de largura e 0,65 m de espessura / 

3,35 m de comprimento por 1,80 m de largura e 0,50 m de espessura, 

respetivamente, e distam entre si cerca de 30 m. Estas lajes poderão ser 

elementos constituintes de uma anta destruída, uma vez que a segunda 

pedra apresenta indícios de ter sido recolocada em época recente. Estas 

lajes foram identificadas nos trabalhos de prospecção de Manuel Calado 

e designadas como Quinta do Freixo 2 (1995, 2001). (atualizado por C. 

Costeira, 02/11/18).

Vasconcelos, 1916: 193; Leisner 

1959: 161; Calado e Mataloto, 

2001: 451-A.17

PT183RDD053 2714 Silveira Évora Redondo Redondo MB  38.672725  -7.525794 An Anta conhecida como Silveira ou Monte da Silveira. Encontra-se muito 

destruída restando apenas dois esteios, um de granito e outro de 

grauvaque. O interior da câmara estava muito afetado, não se 

identificando vestígios de corredor nem da mamoa. (atualizado por C. 

Costeira, 30710/18).

Calado e Mataloto, 2001: 104 ; 

Leisner, 1959: 163



PT183RDD054 1908 Silveira Grande Évora Redondo Redondo MB  38.677031  -7.512092 An Monumento megalítico designado por Silveira e Silveira Grande. Este 

monumento megalítico foi identificado por J. L. Vasconcellos (1916), 

posteriormente publicado pelos Leisner (1959) e relocalizado por Leonor 

Rocha (2002). Esta anta apresenta uma câmara de planta poligonal, com 

sete esteios in situ e vestígios do corredor. A cobertura não se encontra 

conservada e os vestígios da mamoa são escassos. (atualizada por C. 

Costeira, 31/10/18).

Calado e Mataloto, 2001; Leisner, 

1959: 162; 50; Mataloto e 

Boaventura, 2010

PT183RDD055 1941 Vale de Anta Évora Redondo Redondo B  38.673794  -7.549686 An Monumento megalítico designado por Anta do Vale d'Anta, Valdanta ou 

Anta do Vale da Anta. Implantado junto de uma parede de divisão de 

propriedade, não muito distante de uma linha de água, este sepulcro 

megalítico destaca-se bem na paisagem. Alguns dos vãos inter-esteios 

foram preenchidos em época indeterminada, provavelmente por 

pastores, para seu abrigo. Possuí quatro esteios "in situ", truncados, um 

diâmetro máximo da câmara de 3.7m, sem chapéu nem vestígios de 

corredor. Vestígios escassos de mamoa. O monumento foi integrado na 

Carta Arqueológica de Redondo com o código 451-A.11.

(Calado etal 2001: 451-C.6 ; Rocha 

2002)

PT183RDD057 19039 Vinha Évora Redondo Redondo B  38.614308  -7.517972 An Monumento designado por Vinha ou Anta da Vinha. Anta de xisto 

composta por câmara, com 2m de diâmetro, com 4 esteios in situ. O 

corredor possuí 1 esteio do lado esquerdo. A Carta Arqueológica do 

Redondo refere a existência de seis esteios e de vestígios da mamoa, 

referenciando o monumento com o código 451-C.6.

PT183RDD058 39465 Zorreira Évora Redondo Redondo MB  38.668652  -7.568854 An Anta designada por Zorreira ou Anta da Zorreira. Monumento de câmara 

e corredor diferenciados. A câmara é constituída por seis esteios in situ. 

Registou-se um grande bloco no interior da câmara. O corredor é 

composto por três esteios in situ.

PT183RDD059 38362 Anta 3 das Covas Évora Redondo Redondo MB 38.661912 -7.620691 An Monumento megalítico implantado numa ligeira elevação aplanada, na 

margem da qual parecem existir vestígios de afloramentos afeiçoados 

em gneiss, como que delimitando a área da possível mamoa. O sepulcro 

megalítico encontra-se muito desmantelado, podendo-se ainda 

reconhecer três esteios e/ou tampas: um esteio em gneiss com 

1,7mx0.90m; um esteio ou tampa em graníto com 1,45mx0,8m; um 

esteio em granito com 1,9mxx1,1m; encontra-se ainda in situ o que 

poderá ser parte deste último esteio. A informação foi transmitida pelo 

Dr. Rui Mataloto.

PT183RDDM001 19052 Menir das Vinhas Évora Redondo Redondo MB 38.634614 -7.567033 Menir Menir de granito, identificado pelo Sr. José Porto aquando de uma 

surriba muito profunda. O monumento apresenta um comprimento 

máximo de 2,15m, diâmetro máximo de 80cm e diâmetro mínimo de 

50cm. Encontra-se deslocado da sua posição original. O menir foi 

registado na Carta Arqueológica do Redondo com o código 451-A.44.

Calado, 2004 : 162 , Calado e 

Mataloto, 2001:110-111.

PT183RDDM002 38837 Monte do Outeiro 3 Évora Redondo Redondo MB 38.694151 -7.52716 Menir No decurso da elaboração da carta arqueológica de Redondo foi 

identificado neste local um menir, para o qual não foi possível aferir com 

precisão a cronologia, podendo este monumento ser enquadrado em 

período Neolítico ou já na Idade do Ferro. A cerca de 150m para NE foi 

identificado um percutor em quartzito de cronologia neo-calcolítica. este 

achado avulso foi alvo de entrada autónoma na Carta Arqueológica do 

Concelho de Redondo. Os vestígios foram integrados na Carta 

Arqueológica do Redondo com os códigos 440-C.22 (menir) e 440-C.23 

(achado avulso)

PT183RDDM003 38847 Carrascal 5 Évora Redondo Redondo MB  38.685989  -7.522519 Menir Possível menir para o qual não foi possível aferir uma cronologia precisa, 

apontando-se a hipótese de ser de época neolítica ou da Idade do Ferro. 

O sítio foi identificado aquando da elaboração da Carta Arqueológica do 

Redondo, tendo sido identificado com o código 440-C.37.

Calado, 2004 : 81, Calado e 

Bairinhas, 1994: 178; Calado, 

2001a: 254; Calado e Mataloto, 

2001: 68.



PT183RDDM004 38849 Carrascal 6 Évora Redondo Redondo MB 38.685629 -7.522288 Menir Pequeno esporão, junto ao limite da mancha de quartzodioritos do 

Maciço de Évora, onde foi identificado um conjunto de quatro menires: 

Menir 1 - monólito de secção triangular, fracturado na base, com 2,30 m 

de comprimento conservado e 0,80 m de diâmetro máximo. A 

extremidade distal, relativamente ponteaguda, parece apresentar 

vestígios de afeiçoamento. Localiza-se no topo do esporão. Menir 2 - 

monólito de forma geral muito angulosa, cravado na vertical junto à 

extremidade ocidental do esporão, a cerca de 30 m do menir 1, com 1,15 

m de comprimento acima do solo e cerca de 0,55 m de diâmetro 

máximo. Menir 3 - monólito de forma ovóide alongada, com 1,30 m de 

comprimento e 0,80 m de diâmetro máximo, tombado na metade 

inferior da vertente, a cerca de 160 m a Noroeste do menir 1. Menir 4 - 

monólito de forma cilindróide, com a base fracturada e aparentemente 

“in situ”, localizado a cerca de 12 m a Noroeste do menir 3, junto à base 

da vertente; a parte visível medcerca de 1,80 m de comprimento por 1m 

de diâmetro máximo. Nas imediações foram recolhidos percutores de 

quartzo. Neste local foi ainda registada a presença de estruturas, 

cerâmica de construção e comum de cronologia romana, evidenciando a 

presença de um habitat romano. Os vestígios estão inscritos na Carta 

Arqueológica do Concelho de Redondo como o código 440-C-40.

PT183RDDM005 38907 Monte das Casas 1 Évora Redondo Redondo MB 38.686947 -7.596847 Menir Conjunto de dois monólitos tombados que parecem corresponder a dois 

menires, o primeiro com cerca de 1,8m por 0,5m e o segundo com 1,9m 

por 1m. Cronologicamente parecem ser enquadráveis em época neolítica 

ou na Idade do Ferro. Os vestígios foram integrados na Carta 

Arqueológica do Concelho de Redondo com o código 439-D.56.

PT183RDDM006 38917 Monte das Casas 9 Évora Redondo Redondo MB 38.678011 -7.595037 Menir Menir, enquadrável em época neolítica ou na Idade do Ferro, com cerca 

de 1,15m de comprimento e 0,55m de diâmetro máximo. O monólito foi 

reutilizado posteriormente como poste de vedação. O monumento foi 

integrado na Carta Arqueológica do Concelho do Redondo com o o 

código 439-D.88.

PT183RDDM007 38918 Monte das Casas 10 Évora Redondo Redondo MB 38.68025 -7.593434 Menir Menir, enquadrável em época neolítica ou na Idade do Ferro, com cerca 

de 1,20m de comprimento e 0,90m de diâmetro máximo. O monólito foi 

reutilizado posteriormente como poste de vedação. O monumento foi 

integrado na Carta Arqueológica do Concelho do Redondo com o o 

código 439-D.89.

PT183RDDM008 38920 Monte das Casas 13 Évora Redondo Redondo MB 38.682111 -7.592614 Menir Menires, enquadráveis em época neolítica ou na Idade do Ferro. Ambos 

foram reutilizados como suporte de vedação. Um apresenta cerca de 

1,25m de comprimento e 0,50m de diâmetro máximo e o outro 1,25m de 

comprimento por 0,3m de diâmetro. O monumento foi integrado na 

Carta Arqueológica do Concelho do Redondo com o o código 439-D.93.

PT183RDDM009 38922 Monte das Casas 15 Évora Redondo Redondo MB 38.680362 -7.590742 Menir Menir, enquadrável em época neolítica ou na Idade do Ferro, com cerca 

de 1,10m de comprimento e 0,50m de diâmetro máximo. O monólito foi 

reutilizado posteriormente num talude. O monumento foi integrado na 

Carta Arqueológica do Concelho do Redondo com o o código 439-D.95. 



PT183RDDM010 38944 Furada 1 Évora Redondo / 

Évora

Montoito / São 

Manços e São Vicente 

do Pigeiro

MB 38.483411 -7.611444 Menir Possível menir (ou esteio de anta) em granito, com 1,25m de 

comprimento por 0,8m de diâmetro. Encontra-se cravado no solo, com 

uma inclinação acentuada para Sul. Na Carta Arqueológica do Redondo é 

levantada a hipótese de corresponder, conjuntamente com o CNS 38945, 

às sepulturas megalíticas referenciadas pelos Leisner na área de 

Montoito. Uns metros a sul deste local foi registada a presença de 

percutores de quartzo e dois dormentes de mós manuais. Os vestígios 

foram registados na Carta Arqueológica de Redondo com os códigos 472-

B.1 e 472-B.2, respectivamente.

PT183RDDM011 38945 Furada 3 Évora Redondo / 

Évora

Montoito / São 

Manços e São Vicente 

do Pigeiro

MB 38.482611 -7.612197 Menir Possível menir (ou esteio de anta) em granito, com 1,15m de 

comprimento por 0,6m de diâmetro. O bloco serve presentemente de 

suporte de vedação e localiza-se precisamente no limite do concelho de 

Évora. Na Carta Arqueológica do Redondo é levantada a hipótese de 

corresponder, conjuntamente com o CNS 38944, às sepulturas 

megalíticas referenciadas pelos Leisner na área de Montoito. Os vestígios 

foram registados na Carta Arqueológica de Redondo com o código 472-

B.3.

Calado, 2004: 95-96, Calado e 

Mataloto, 2001: 130.

PT183RDDM012 38960 Cabida Évora Redondo Redondo MB 38.625285 -7.586195 Menir Monolito de granito fraturado, com aproximadamente 2,95m de 

comprimento por 0,75m de largura máxima. Apresenta uma secção sub-

quadrangular e encontra-se fracturado no topo e com uma fissura 

transversal na parte mesial. Neste local foram ainda identificados alguns 

fragmentos de granito que poderão pertencer ao menir e instrumentos 

de pedra polida, de secção transversal arredondada e um fragmento de 

vaso de fabrico manual. O menir foi registado na Carta Arqueológica de 

Redondo com o código 450-D.20.

PT183RDDM013 39176 Vendinha Évora Redondo Redondo MB  38.654875 -7.628611 Menir Monólito com 1,25m de comprimenerca de 0,50m de diâmetro máximo. 

Apresenta uma forma bastante achatada numa das extremidades. 

Apesar das dimensões bastante reduzidas, a forma e o facto de se 

encontrar geológicamente descontextualizado, corroboram a sua 

classificação como menir. Os vestígios foram integrados na Carta 

Arqueológica do Redondo com o código 450-B.72.

Calado, 2004: 197-198 , Calado e 

Mataloto, 2001: 84.

PT183ADL001 39367 Caladinho 2 Évora Redondo / 

Alandroal

Redondo / Terena CART25K 38.663577 -7.519969 MonM Sepultura dolménica de pequenas dimensões localizada perto da 

fronteira com o concelho do Redondo. Foi identificada por Manuel 

Calado na Carta Arqueológica do Alandroal (Calado, 1993a: 54-55 - n.º 1).

Calado, 1993a: 54-55 - n.º 1; 

Roque, 2012: n.º 217; Calado e 

Roque, 2013: 90-91 - n.º 2


