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Apêndice 1: Fac-símile da dedicatória de Abel Viana a Afonso do Paço.



Apêndice 2: Relatórios de João Lino da Silva acerca de Pombal (AMH)

1952 - Relatório das Escavações na Villa Lusitano-Romana. Herdade de Torre de Palma e no
Cabeço de Vaiamonte (. . .)11/2/52-21/4/52 - 17/3/52 - Ordens de Heleno para fazer sonda-
gens no terreno que pertence ao Monte do Pombal, desviados das escavações uns oitocen-
tos metros.

1953 - Relatório das Escavações Arqueológicas na Villa Lusitano-Romana. Herdade de Torre
de Palma e no Cabeço de Vaiamonte (. . .)1/9/53-28/11/53 - “No dia 6 [Setembro] continuei
com as sondagens na Cabeça de Vaiamonte e comecei com o cimitério do Monte do Pom-
bal [CP], a onde começou a aparecer uma sepultura, comecei a explorar a onde encontrei a
ossada tudo destruído e não encontrei qualquer objecto; neste mesmo dia fiz uma pesquisa
derroda do cimitério, encontrei alguns fragmentos de machados neolíticos;(. . .)”
“dia 7 . . . no cimitério do pombal comecei a explorar uma sepultura a onde encontrei dei-
tada à cabeceira uma jarra, mas com a azas partidas” . . .”dia 8 . . . no cimiterio do Pombal
explorei outras sepulturas, a onde apareceu dois cranios à cabeceira um ao meio com um
monte de ossos e outro aos pés, nesta sepultura apareceu misturado com a terra um frag-
mento de uma faca neolítica” . . . “dia 9 . . . no cimitério do pombal explorei outra sepul-
tura a onde apareceu a ossada completa e dois pesos que me parece ser neolíticos” . . . “no
dia 10 . . no cimiterio do pombal explorei outra sepultura a onde apareceu a ossada toda des-
truída, apareceram dois fragmentos de pesos de rede neolíticos” . . . “dia 12 . . . no cimite-
rio do pombal explorei outra sepultura a onde apareceu uma ponta de seta e um fragmento
de peso de rede, nas sondas apareceu alguns fragmentos de cerâmica” . . . “dia 13 . . . “ no
cimiterio do pombal explorei outra sepultura a onde apareceu a ossada completa , mas não
apareceu objectos” . . . . “dia 14 no CP explorei outra sepultura, a onde apareceu a ossada
um pouco destruída, nesta apareceu também uma ponta de seta, nas sondas apareceu
alguns fragmentos de cerâmicas e dois pesos de rede” dia 15 no CP explorei outra sepultura,
apareceu a ossada toda destruída numa das sondas apareceu um fragmento de 2 machados
neolíticos” “ dia 16 no CP explorei outra sepultura, nesta apareceu a ossada toda destruída,
apareceu também um fragmento de faca neolítica” “dia 17 no CP explorei outra sepultura,
não encontrei ossos apenas encontrei fragmentos de pesos de rede” “ dia 19 no CP explo-
rei outra sepultura a onde apareceu a ossada completa, não apareceu qualquer objecto” “ dia
20 no CP explorei outra sepultura a onde apareceu a ossada destruída, nas sondas apare-
ceu alguns fragmentos de cerâmica.” “ dia 21 no CP explorei outra sepultura a onde apare-
ceu ossada completa, nas sondas apareceu fragmentos de pesos de rede” “ dia 22 CP - outra
sepultura, mas não encontrei a ossada” dia 23 CP apareceram alguns fragmentos de cerâ-
micas e de pesos” “ dia 24 CP terminei o levantamento das ossadas e não apareceu qualquer
objecto” “ dia 26 CP mandei crivar toda a terra das sepulturas, não apareceu qualquer
objecto”

1955 - Relatório das Escavações na Herdade da Torre de Palma, Cabeça de Vaiamonte e
Monte do Pombal, de 23 de Agosto a 10 de Dezembro de 1955. - Relatório de João Lino:
Começou em Torre de Palma 23/8/55 até 5/9/55
Simultaneamente no Monte do Pombal (5/9/55-17/9/55): “No dia 6 de Setembro de 1955,
comecei a fazer sondagens no Monte do Pombal; na profundidade 50-75 encontrei dois
machados neolíticos, e alguns fragmentos de cerâmica: no dia 7 continuei com as sonda-
gens e na profundidade 25-50 encontrei um machado, dois percutores e duas lascas de sílex
com retoque: no dia 8 com o mesmo número de pessoal encontrei na mesma profundidade
fragmentos de cerâmica, dois machados, duas lascas de sílex e uma ponta de seta: no dia 9
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na mesma profundidade encontrei alguns percutores três machados e alguns fragmentos
de cerâmica: no dia 10, na profundidade 50-75 encontrei dois machados, três fragmentos
de sílex com retoque e uma ponta de seta: no dia 11 na mesma profundidade encontrei dois
machados dois percutores e uma lasca com retoque: no dia 12 com o mesmo número de pes-
soal continuei com as sondagens; na profundidade 25-50 encontrei alguns fragmentos de
pesos de rede, um machado e uma lasca com retoque: no dia 13 na mesma profundidade
apareceu alguns pesos de rede, uma ponta de seta, apareceu também uma sepultura, depois
de explorada encontrei um anel de ferro: no dia 14 com o mesmo número de pessoal con-
tinuei com as sondagens na profundidade de 50-75 encontrei dois fragmentos de lascas, dois
percutores e um machado: no dia 15 na mesma profundidade encontrei fragmentos de cerâ-
mica, uma fíbula em ferro dentro de uma sepultura: no dia 16 na profundidade 25-50
encontrei pesos de rede fragmentos de cerâmica e um machado: no dia 17, na mesma pro-
fundidade encontrei fragmentos de pesos de rede, duas lascas de sílex com retoque e frag-
mentos de cerâmica: neste mesmo dia terminei os serviços neste local.”

Apêndice 3: Inventário dos materiais de Pombal (AMH)

[1955] – Torre de Palma - Pombal: Inventário de materiais de Torre de Palma, Monte do
Pombal e Cabeça de Vaiamonte:; 

0-25cm: XLVIII- ponta de sílex (camada); LI- escopro de bronze (etc); LII- lasca de sílex com
retoque (etc); LVII- lasca de sílex.

25-50cm: XXIII- machado neolítico; XXIV- peso de rede neolítico; XXV- peso de rede; XXIX-
lasca de sílex com retoque; XXX- machado neolítico; XXXI- peso de rede neolítico; ;[XXXII-
ouIIIouIV] lasca de sílex; XXXVI- lasca de sílex; XXXVII- machado neolítico; XXXVIII- lasca
de sílex com retoque; XLIX- lasca de sílex, com retoque; LVIII- lasca de sílex, com retoque;
LIX- peso de rede; LXVIII- ponta de seta; LXX- ponta de seta; LXXVIII- lasca de sílex com reto-
que; LXXXIII- lasca de sílex com retoque; LXXXIV- lasca de sílex com retoque.

50-75cm: XXXIX- peso de rede; LXXVII- Lasca de sílex com retoque.

Sep: XXXV- ponta de seta de sílex; LIII- machado neolítico; LXII- argola de bronze; LXIX-
fíbula de ferro.

Apêndice 4: Apontamento de José Arnaud

Nótulas manuscritas de José Arnaud efectuadas em 1971 a partir da observação da vitrina.

“Sondagens 1955 Monte do Pombal, vit 286
+/- 200 placas 4 furos
+/- 200 crescentes
10 bordos espessos perfurados [apresenta secção de um com furo]
+ 10 frag. vasos hemisféricos
+ 20 frag. vasos c/ bojos mamilados
20 ou 30 machados muito gastos
20 ou 30 percutores esferoidais



20 pt seta xisto base recta, 1 concava e c/ aletas
3 agulhas osso (?)
+/- 15 frags. lâminas sílex
- cerâmica decorada
- 1 frag c/ mamilos [apresenta esquiço]
- 1 frag. vaso campaniforme [apresenta esquiço]
- 10 frags. mesmo vaso c/ decoração faixas de espigas [apresenta esquiço com secção]”

Apêndice 5: Fichas de Sítio

1- Alfumar 1; 2- Alfumar 2; 3- Arneiros 1; 4- Arneiros 2; 5- Baco 2; 6- Baco 3; 7- Belo; 8-
Bósios; 9- Bugas; 10- Cabeça de Vaiamonte; 11- Calavernas; 12- Carrilha 1; 13- Carrilha 6; 14-
Cavaleiros; 15- Danta; 16- Esquerdos; 17- Fonte do Chão; 18- Geodésico de Alvarenga; 19-
Geodésico de Besteiros 3; 20- Lameira 1; 21- Lameira 2; 22- Lameira 4; 23- Lajes; 24- Lacrau
1; 25- Lacrau 3; 26- Lacrau 4; 27- Manteigas 1; 28- Manteigas 2; 29- Moinho do Padre; 30-
Oliveirinha 2; 31- Oliveirinha 3; 32- Oliveirinha 4; 33- Outeirinho; 34- Picanços; 35- Pocilgais
2; 36- Pocilgais 3; 37- Pombal; 38- Rabuje 1; 39- Rabuje 2; 40- Rabuje 3; 41- Rabuje 4; 42-
Rabuje 5; 44- Rabuje 6; 45- Rabuje 7; 46- Rabuje 8; 47- Reguengo 1; 48- Sampão 3; 49- Santo
António 1; 50- Santo António 2; 51- Santo António 3; 52- Santo António 6; 53- Sete 1; 54- Sete
2; 55- Serrinha; 56- Sete de Baixo 1; 57- Tapada; 58- Tapada das Noras; 59- Torre de Palma;
60- Vale de Romeiras 1; 61- Vale de Romeiras 2; 62- Aguilhão

Designação: Alfumar 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.º 384 Latitude N: 39º5’53’’
Longitude W (Greenwich): 7º27’31’’ Altitude (m): ~290
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: A cerca de 100 m Sul de Santo António 2 recolheu-se à superfície mate-
rial pré-histórico. Implantado em pequena cumeada
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: fragmento de mó e percutor
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Alfumar 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’53’’
Longitude W (Greenwich): 7º27’24’’ Altitude (m): ~285
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: a cerca de 150 m de Santo António 2 recolheu-se material pré-histórico.
Implantado numa vertente suave.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: lasca de sílex retocada
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

92
O SÍTIO CALCOLÍTICO DO POMBAL (MONFORTE): UMA RECUPERAÇÃO POSSÍVEL DE VELHOS E NOVOS DADOSO SÍTIO CALCOLÍTICO DO POMBAL (MONFORTE): UMA RECUPERAÇÃO POSSÍVEL DE VELHOS E NOVOS DADOS



93
ANEXOS

Designação: Arneiros 1
Concelho: Fronteira
Freguesia: Cabeço de Vide
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º04’37’’
Longitude W (Greenwich): 7º33’20’’ Altitude (m): 210
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Anta - câmara: 2 esteios de pé + 2 tombados e partidos; corredor: 6 esteios
(3+3) e 1 tampa; tumulus bem conservado. No caminho agrícola que vai de Vaiamonte para
Fronteira, entre o Monte dos Caliços e o dos Arneiros, do lado direito, no alto de um
pequeno outeiro.
Bibliografia: Arquivo de Manuel Heleno, 1947; Leisner, 1959, p. 42. Endovélico - Relocali-
zado por Rui Boaventura e Carlos Batata.

Designação: Arneiros 2
Concelho: Fronteira
Freguesia: Cabeço de Vide
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º04’34’’
Longitude W (Greenwich): 7º33’01’’ Altitude (m): 210
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: No caminho agrícola que vai de Vaiamonte para Fronteira, do lado
esquerdo, entre o Monte dos Caliços e o dos Arneiros, a Sul do primeiro. Em vertente suave.
Anta - câmara: grande esteio de cabeceira + 2 esteios a N; tombado na câmara encontra-se
outro esteio, talvez fragmento da tampa. Não se avistam vestígios do corredor. O tumulus
é vestigial. A lavra vai até aos esteios.
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno 1947; Leisner, 1959, p. 41.

Designação: Baco 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º4’36’’
Longitude W (Greenwich): 7º29’17’’ Altitude (m): 308
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Mancha de materiais onde foram recolhidos fragmentos cerâmicos
modernos, placa de mármore e percutor. Na lavra de Setembro de 2000 J. Peixe recolheu
ali um machado.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: percutor e machado.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Baco 3
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º4’49’’
Longitude W (Greenwich): 7º29’30’’ Altitude (m): ~310
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Numa chã, J. Peixe recolheu um machado. Em visita posterior, por mim
efectuada, recolhi um fragmento de percutor esferoidal em quartzo.



Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: machado e percutor.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Belo
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’20”
Longitude W (Greenwich): 7º27’37” Altitude (m): ~300
Tipo de sítio: anta (?) Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Pequena anta, ou cista megalítica, com cerca de 1 m de diâmetro. Da
câmara avistam-se topos de esteios em granito, 3 a Sul, um desviado a W. (talvez de cabe-
ceira), e um a Norte. O tumulus está bem conservado, com a carapaça pétrea visível. Terá
cerca de 20 m de diâmetro por 1,5 m de altura. Implantada numa rechã.
Heleno terá tido conhecimento desta anta: “outra no Alfumar, da Quinta para o marco [actu-
almente desactivado]. Na mesma direcção e pouco mais longe (para Nordeste)”
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno, 1947; COMONPH
Classificação: processo em estudo para IIP ou VC

Designação: Bósios
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º07’01”
Longitude W (Greenwich): 7º27’00” Altitude (m): 293
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Câmara com 4 esteios, mais um provável. Dois estão quase completos,
um está tombado e outro fragmentado. Quatro são de granito e um de grauvaque. Existem
ainda 3 grandes lajes fragmentadas (de granito), talvez de uma só, provavelmente a tampa
da anta. Não se vislumbrou corredor ou tumulus devido à vegetação rasteira demasiado ele-
vada no momento da visita. No topo de um cabeço.
Referida por L. Vasconcelos (1927-29), pelos Leisner (1959) e A. Viana e D. DEUS (1957):
referia-se uma anta em Bugios de Baixo ou Bozios / Buzios de Baixo, que deverá corres-
ponder a esta.
Bibliografia: Vasconcelos, 1927-29; Viana; Deus (1957); Leisner, G. e V. 1959, p. 47;
COMONPH.

Designação: Bugas
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º2’42”
Longitude W (Greenwich): 7º31’5’’ Altitude (m): ~230
Tipo de sítio: indústria macrolítica Período cronológico: Indeterminado
Descrição do sítio: recolhidas pedras com trabalho atribuídas ao Paleolítico em visitas de dias
22/11/51 e 16/3/52 de João Lino da Silva. Localização por topónimo visto a batida de campo
infrutífera.
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno; Heleno, 1962; COMONPH
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E s p ó l i o
Descrição: pedras com talhe.
Local de depósito: MNA

Designação: Cabeça de Vaiamonte
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’40’’
Longitude W (Greenwich): 7º31’32’’ Altitude (m): 393
Tipo de sítio: habitat Período cronológico: Calcolítico
Descrição do sítio: Este sítio é mais conhecido pelas suas ocupações sidérica e romano-repu-
blicana, ainda que apresente uma diacronia durante o período romano Imperial e possi-
velmente islâmico. Carlos Fabião clarificou um pouco mais a afirmação de Heleno para uma
ocupação antiga, colocando-a no Calcolítico. A análise efectuada dos materiais da Cabeça
confirma essa leitura.
Bibliografia: Heleno, 1962; Fabião, 1996 e 1998.
E s p ó l i o
Descrição: Veja análise dos materiais.
Local de depósito: MNA

Designação: Calavernas
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º2’31”
Longitude W (Greenwich): 7º28’18’’ Altitude (m): ~260
Tipo de sítio: indústria macrolítica Período cronológico: Indeterminado
Descrição do sítio: Segundo Lino da Silva “recolhidas umas pedras com pouco trabalho e
muito tosco”. Localização pelo topónimo, visto a batida de campo ter sido infrutífera.
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno; Heleno, 1962; COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: Pedras com talhe.
Local de depósito: MNA

Designação: Carrilha 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º54’0’6”
Longitude W (Greenwich): 7º29’52” Altitude (m): ~275
Tipo de sítio: menir (?) Período cronológico: neo-calcolítico
Descrição do sítio: Junto da ribeira da Carrilha, ao lado do poço do Monte da Carrilha, ser-
vindo como divisão de propriedade encontra-se um monólito de granito com cerca de 1,80
m de altura e 0,60 m de largura. Deverá ter sido trazido para ali de perto. Contudo, é difí-
cil dizer se tinha a função de menir, de elemento constituinte de anta, ou outra coisa. De
qualquer forma, a informação oral do Sr. José Bernardo, proprietário da Azinheira Danta
(Vaiamonte), apontava o monólito como anta. Por outro lado, o Sr. Joaquim Militão (des-
cobridor do mosaico das musas - Torre de Palma), que ali trabalhou nos anos 40-50, lem-
bra-se desde miúdo desta pedra sempre ali estar, junto à horta da Carrilha.
Bibliografia: COMONPH



Designação: Carrilha 6
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º3’54’’
Longitude W (Greenwich): 7º29’39’’ Altitude (m): 270
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Num pequeno esporão, uma mancha de 10 x 10 m, de imbrices, tegulae,
tijoleira e percutor. Num morouço junto avista-se opus signinum e silhar granítico. Recolheu-
se ainda mó dormente vaivém.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: percutor e mó dormente de vaivém.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Danta
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º6’3”
Longitude W (Greenwich): 7º30’24” Altitude (m): 300-310
Tipo de sítio: antas Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Por informação oral os Leisner referem terem existido próximo do
Monte Danta, 3 antas, entretanto destruídas. Pelo menos desde o século XVIII que este topó-
nimo existe (Memórias Paroquiais). No terreno não detectei nada, nem nenhuma infor-
mação pessoal.
Bibliografia: Leisner, G. e V. 1959, p. 47; COMONPH.

Designação: Esquerdos
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º7’8”
Longitude W (Greenwich): 7º29’2” Altitude (m): ~300
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Apresenta talvez 3 esteios da câmara. Tem um morouço sobre si. Deverá
corresponder à anta da Cabeça referida por Manuel Heleno sem mais nenhuma indicação.
Fica próximo do monte da Cabeça Gorda e dentro da própria Herdade da Cabeça Gorda -
CNS Cabeça: 2757.
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno; COMONPH.

Designação: Fonte do Chão
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º3’13”
Longitude W (Greenwich): 7º25’30” Altitude (m): 270-280
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Segundo os Leisner foi destruída, havendo materiais cerâmicos, placas
de xisto, etc. no Museu de Elvas. Coordenadas a partir das indicações dos Leisner e topo-
nímica.
Bibliografia: Leisner G. e V. , 1959, p. 46 ; COMONPH
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E s p ó l i o
Descrição:.cerâmica placas de xisto.
Local de depósito: Museu de Elvas (?)

Designação: Geodésico de Alvarenga
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’48”
Longitude W (Greenwich): 7º28’28” Altitude (m): ~322
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: recolheu-se material pré-histórico, no sopé de um cabeço.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: fragmento de talão de machado circular
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Geodésico de Besteiros 3
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’52’’
Longitude W (Greenwich): 7º25’40” Altitude (m): ~270
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Anta com 3 esteios, 2 de granito e um de xisto na câmara. O esteio
de granito a Este encontra-se muito fragmentado, assim como o de xisto, que se encon-
tra tombado. Não se avista corredor. A mamoa encontra-se conservada. Terá cerca de 13
m de raio. No sopé deste esporão encontra-se uma laje, provavelmente pertencente a esta
anta.
Bibliografia: COMONPH

Designação: Lacrau 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º4’52’’
Longitude W (Greenwich): 7º26’48” Altitude (m): ~290
Tipo de sítio: mamoa Período cronológico: Neocalcolítico
Descrição do sítio: mamoa com cerca de 20 m de diâmetro e 2 m de altura, bastante con-
servada, coberta com blocos de quartzo branco, onde se avista, na área central, aquilo que
parece ser o chapéu de uma anta. Implantada numa cumeada. Imediatamente a 100 m Sul
encontra-se Lacrau 3 e a 300 m SW, Lacrau 4.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: na mamoa, um percutor de quartzo
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Lacrau 3
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º4’53’’



Longitude W (Greenwich): 7º26’47” Altitude (m): ~290
Tipo de sítio: cista megalítica Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: são visíveis 5 prováveis esteios, assim como os restos da mamoa, com blo-
cos de quartzo branco. O interior da cista não demonstra sinais de violação. Implantada
numa cumeada. A 100 para Norte, Lacrau 1 e 150 m para Este, Lacrau 4.
Bibliografia: COMONPH

Designação: Lacrau 4
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º4’37’’
Longitude W (Greenwich): 7º26’51’’ Altitude (m): 290
Tipo de sítio: mamoa Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Apenas se detecta um relevo de aparência artificial, encontrando-se
uma azinheira quase ao centro. Dada a proximidade com Lacrau 1 e 3, respectivamente 300
m NE e 150 E, pode assumir-se com alguma probabilidade a existência de outra sepultura
sob este relevo. Implantado numa cumeada.
Bibliografia: COMONPH

Designação: Lameira 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º3’58’’
Longitude W (Greenwich): 7º28’56’’ Altitude (m): 304
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Numa vertente suave recolheu-se material pré-histórico
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: um machado e um percutor.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Lameira 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º3’49’’
Longitude W (Greenwich): 7º28’52’’ Altitude (m): ~304
Tipo de sítio: achado disperso Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Numa área de 30 m x 30 m recolheu-se material pré-histórico e algum
romano.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: Numa colina suave, uma mó dormente de granito (posteriormente desaparecida
nas lavras), percutor, cerâmica, cerâmica de revestimento e um fragmento de tegula.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Lameira 4
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
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C.M.P. 1: 25.000 folha n.o 384 Latitude N: 39º3’48’’
Longitude W (Greenwich): 7º28’45’’ Altitude (m): ~304
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: recolheu-se material pré-histórico
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: Numa vertente suave, uma cerâmica mamilada e uma lasca de quartzo.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Lajes
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º2’28”
Longitude W (Greenwich): 7º27’6’’ Altitude (m): 220-240
Tipo de sítio: indústria macrolítica Período cronológico: Indeterminado
Descrição do sítio: Segundo Lino da Silva. Localização pelo topónimo, visto a batida de
campo ter sido infrutífera.
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno; Heleno, 1962; COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: Pedras com talhe.
Local de depósito: MNA

Designação: Manteigas 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º04’59’’
Longitude W (Greenwich): 7º30’29’’ Altitude (m): ~277
Tipo de sítio: achado disperso Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Implantado numa vertente suave, virada a SE. João Peixe referiu que
defronte do velho Monte de Manteigas recolheu aquilo que lhe parecia um machado, e
de facto é uma enxó. Este sítio tem uma ocupação de época romana, mas onde se reco-
lheu também um percutor., para além de haver muitos telhões. De ambos os lados da
estrada, junto ao monte, detectam-se estes vestígios por uma área de cerca de 500 m2.
De facto na parcela a Este do Monte Manteigas (o mais recente) numa área de cerca de
200 m2 recolheu-se tegulae, imbrices, pesos de tear, sigillata e um percutor. É possível que
este sítio corresponda aos materiais romanos existentes no MNA, sob a designação
Manteigas.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: O espólio pré-histórico ali recolhido resume-se a uma enxó e um percutor.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Manteigas 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º4’35’’
Longitude W (Greenwich): 7º30’18’’ Altitude (m): ~280
Tipo de sítio: habitat Período cronológico: Neolítico final - Calcolítico



Descrição do sítio: Depois da informação pessoal de João Peixe, recolhi ali vários materiais
de cariz pré-histórico A concentração de materiais tende a virar-se para W, próximo do
ribeiro. Implantado numa colina suave.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: Apenas um fragmento cerâmico incaracterístico, percutores, instrumentos de
pedra polida e mós.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Moinho do Padre
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º2’4”
Longitude W (Greenwich): 7º27’4’’ Altitude (m): ~220
Tipo de sítio: indústria macrolítica Período cronológico: Indeterminado
Descrição do sítio: Segundo Lino da Silva. Localização pelo topónimo, visto a batida de
campo ter sido infrutífera.
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno ; Heleno, 1962 ; COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: Pedras com talhe.
Local de depósito: MNA

Designação: Oliveirinha 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’11’’
Longitude W (Greenwich): 7º29’1’’ Altitude (m): ~330
Tipo de sítio: achado disperso Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Dispersão de materiais pré-históricos por uma área de 150x150m.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: Os materiais recolhidos resumem-se a machados e percutores.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Oliveirinha 3
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’18’’
Longitude W (Greenwich): 7º29’2’’ Altitude (m): 330
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Achado a meia vertente Sudeste do cabeço 339 m, a cerca de 100 m de
Oliveirinha 2. Poderá ser uma escorrência de Oliveirinha 1 (sítio romano) que se situa
neste topo.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: um percutor
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte
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Designação: Oliveirinha 4
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’18’’
Longitude W (Greenwich): 7º29’10’’ Altitude (m): ~330
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio:. Na área a Sudoeste do cabeço 339 m, na margem direita do curso de água
ali existente. A cerca de 100-150m de Oliveirinha 3.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: 2 Percutores e uma lasca de quartzo
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Outeirinho
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º4’26’’
Longitude W (Greenwich): 7º28’50’’ Altitude (m): ~262
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: recolha efectuada por João Peixe na vertente de um cabeço. Numa visita
ali efectuada não avistei nada – parte do terreno tinha má visibilidade ao solo.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: um machado
Local de depósito: Colecção particular de João Peixe.

Designação: Pocilgais 1
Concelho: Fronteira
Freguesia: Cabeço de Vide
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’22’’
Longitude W (Greenwich): 7º34’58’’ Altitude (m): 220
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Anta - câmara: 4 esteios in situ; uma árvore (chorão) no interior. Situ-
ada na baixa de um vale, entre os dois regos de água. Também conhecida por Herdade dos
Pessilgais 1, Pussilgais.
Bibliografia: Leisner, 1959, p. 41. Endovélico- Relocalizado por Rui Boaventura.

Designação: Pocilgais 2
Concelho: Fronteira
Freguesia: Cabeço de Vide
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’26’’
Longitude W (Greenwich): 7º34’17’’ Altitude (m): 220
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Situa-se junto a afloramento granítico, na margem direita da ribeira do
Juncal. Câmara: apresenta apenas um esteio de pé, inteiro: além desse, avista-se o topo de
mais três (caído na câmara há um grande bloco de granito, talvez um esteio). Não se avista
corredor. Tumulus: as lavras evidenciam a cobertura pétrea do tumulus. O mesmo que Her-
dade dos Pessilgais ou Pulsigais.



Bibliografia: Leisner, 1959, p. 41. Endovélico - Relocalizado por Rui Boaventura.
E s p ó l i o
Descrição: placa de xisto decorada com a deusa mãe, oculada.

Designação: Pocilgais 3
Concelho: Fronteira
Freguesia: Cabeço de Vide
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’12’’
Longitude W (Greenwich): 7º34’08’’ Altitude (m): 210
Tipo de sítio: anta / santuário Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Na margem direita da ribeira do Juncal numa colina suave, em frente a
Pocilgais 2. Apresenta 5 blocos que terão sido esteios; 1 deles, caído, apresenta uma covinha.
Apenas um parece estar no sítio. A cerca de 30-40 m a S, há um afloramento com covinhas.
O mesmo que Pessilgais ou Pulsigais.
Bibliografia: Inédito. Localizado por Rui Boaventura e Kim Bowes.

Designação: Picanços 1
Concelho: Fronteira
Freguesia: São Saturnino
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: -
Longitude W (Greenwich): - Altitude (m): 215
Tipo de sítio: Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Num cabeço dispersão de vestígios variados: Mó girante; dois percutores;
lâmina de sílex; fragmento de asa de pote semelhante aos de cerâmica escura da Idade do Ferro
(segundo André Carneiro). Nos moroiços junto às árvores, surgem lajes placas de xisto, numa
zona de granitos. À superfície vêem-se fragmentos de cerâmicas manuais, com muitos ele-
mentos não plásticos; simultaneamente, fragmentos de telhas e de dolium. Entretanto, a lavra
evidenciou uma zona pequena de muito forte concentração de telhas. André Carneiro aponta
ainda Picanços 3 para uma recolha efectuada num moroiço do mesmo cabeço mas um pouco
afastada dos outros materiais - No moroiço estão duas mós de vaivém recolhidas, uma terceira
identificada, e uma grande laje de xisto bojardada que terá servido como tampa de sepultura.
Bibliografia: Inédito, localizado por André Carneiro
E s p ó l i o
Descrição: lâmina em sílex, 2 percutores, 3 mós de vaivém.
Local de depósito (provisório): Câmara Municipal de Fronteira

Designação: Rabuje 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’34”
Longitude W (Greenwich): 7º24’45” Altitude (m): ~250
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Câmara com 7 esteios in situ, encontrando-se apenas o de cabeceira e o late-
ral esquerdo partidos a meio. No interior encontramos parte da tampa com covinhas, assim
como um grande morouço. Corredor com 4 esteios (2 x 2). Existem duas tampas, uma delas
caídas no interior do corredor, junto da câmara e outra ainda assente sobre o primeiro esteio
Sul. Esta apresenta inúmeras covinhas. Apresenta ainda um prolongamento com lajes de xisto.
Tumulus bem evidenciado, em razoável estado de conservação. Consideramos esta anta
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como a referida por Vasconcelos (1927-29) e Leisner (1959). Segundos os Leisner, Carrisso
e Sardinha visitaram a anta, levando material para a Figueira da Foz.
Bibliografia: Vasconcelos, 1927-29; Leisner e Leisner, 1959, p. 47 e Taf 8; Boaventura, 
2000 a; COMONPH
E s p ó l i o
Descrição:.conta de colar ovóide e machado secção circular.
Local de depósito: Museu da Figueira da Foz.

Designação: Rabuje 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’41”
Longitude W (Greenwich): 7º25’06” Altitude (m): ~278
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Câmara com 6 esteios em granito e um de xisto. Do lado Norte 3 esteios estão
in situ. Dos lados Oeste e Sul 4 esteios estão tombados (incluindo o de xisto). Sobre os esteios
tombados encontra-se a tampa da câmara com algumas covinhas. Entre os esteios são visíveis
ainda os calços dos interstícios. Alguns pequenos esteios em corneana parecem indicar um pos-
sível corredor. No início deste surgem dois blocos graníticos, talvez de um só que pertenceria
à câmara. O tumulus residual rondará os cerca de 12 m, estando mais erosionado a NE.
Bibliografia: COMONPH; Boaventura, 2000a.
E s p ó l i o
Descrição: mó.
Local de depósito: Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte 

Designação: Rabuje 3
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’35”
Longitude W (Greenwich): 7º25’09” Altitude (m): ~285
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: No local da câmara são visíveis 6 topos de prováveis esteios de xisto grau-
váquico, excepto aquele que parece ser a cabeceira, que é de granito. No corredor são visí-
veis 4 esteios, 2 de cada lado. Apresenta um tumulus bem evidenciado, com a carapaça pétrea
bem visível, constituída por pedras grauváquicas, algumas graníticas e quartzo leitoso.
Bibliografia: COMONPH; Boaventura, 2000a.

Designação: Rabuje 4
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’36”
Longitude W (Greenwich): 7º25’09” Altitude (m): ~280
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Anta de corredor indiferenciado. O esteio de cabeceira é de xisto. Os dois
primeiros esteios de cada lado, junto da cabeceira, são de granito, sendo os restantes de xisto,
na maioria de pequenas dimensões. Junto ao esteio de cabeceira há uma laje de xisto, que
poderá ser o topo partido deste. O tumulus encontra-se bem evidente.
Bibliografia: COMONPH; Boaventura, 2000a.



Designação: Rabuje 5
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’37”
Longitude W (Greenwich): 7º25’09” Altitude (m): ~279
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Com o desmonte parcial do morouço foi possível melhorar a leitura ini-
cial. Apresenta 6 esteios de xisto, encontrando-se o de cabeceira tombado, em consequên-
cia duma anterior despedrega, que o empurrou. Para Sul surgia um alinhamento de 4
pequenos “esteios” que primeiramente considerámos o corredor. Tendo em conta a nova
orientação da câmara, este alinhamento poderá ser um átrio em crescente ou, foi apenas
empurrado durante a despedrega. Inclinamo-nos pela primeira hipótese. A mamoa que sub-
siste terá cerca de 13 m de raio, mas na área N-W-S é menor (apenas c. 10 m) devido à ero-
são natural.
Bibliografia: COMONPH; Boaventura, 2000a.
E s p ó l i o
Descrição: 2 mós.
Local de depósito: Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte 

Designação: Rabuje 6
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’38’’
Longitude W (Greenwich): 7º24’48’’ Altitude (m): ~259
Tipo de sítio: anta (?) Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: No estradão que passa junto a Rabuje 1, junto a uma azinheira do lado
esquerdo, há uma pequena lomba no caminho. Segundo o Sr. Francisco (dono do Monte
do Arrabujo) havia ali uma anta que acabou por ser coberta pelo caminho. A análise do ter-
reno revela, além da pequena lomba, o topo de blocos granitos parecendo alinhados. Mas
numa vala junto, aberta para o escoamento de águas, não se detecta qualquer indício que
confirme a informação.
Bibliografia: COMONPH; Boaventura, 2000a.

Designação: Rabuje 7
CONCELHO: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’36’’
Longitude W (Greenwich): 7º24’48’’ Altitude (m): 250
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Na colina a W de Rabuje 1, com afloramentos graníticos, encontram-se
4 lajes de rocha metamórfica, duas delas estão cravadas no solo, dando ideia de pertencer
a um monumento megalítico. Não há evidência de tumulus.
Bibliografia: COMONPH

Designação: Rabuje 8
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’30’’
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Longitude W (Greenwich): 7º24’40’’ Altitude (m): 253
Tipo de sítio: santuário Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: A Sul do Monte do Arrabujo no centro do campo de cultivo um aflora-
mento granítico isolado apresenta inúmeras covinhas. Situa-se a cerca de 100 Este de
Rabuje 1.
Bibliografia: COMONPH

Designação: Reguengo 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º6’30”
Longitude W (Greenwich): 7º29’43” Altitude (m): 300-310
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: os Leisner referem terem existido próximo do Monte do Reguengo uma
anta, entretanto destruída. Surge indicada na carta Geológica, folha 32-D. No terreno não
detectei nada, nem nenhuma informação pessoal. Coordenadas do Monte.
Bibliografia: Leisner e Leisner, 1959, p. 47; Serviços Geológicos de Portugal, 1973;
COMONPH.

Designação: Sampão 3
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º5’4’’
Longitude W (Greenwich): 7º30’3’’ Altitude (m): ~290
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: indeterminado
Descrição do sítio: recolheu-se um fragmento de nódulo de sílex com bolbo de percussão.
Bibliografia: COMONPH

Designação: Santo António 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25.000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’11”
Longitude W (Greenwich): 7º28’40” Altitude (m): ~350
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Esta anta apresentava um grande esteio, de granito, in situ, partido
recentemente, avistando-se imediatamente a Norte o topo de outro. Depois do início da lim-
peza (inacabada) foi possível confirmar in situ o outro esteio indicado pelo esboço de planta
dos Leisner, que indicava uma fossa de violação com cerca de 2 m de diâmetro e 2 m de pro-
fundidade. Por ora, tudo o resto mantém-se sob o morouço. Não se detecta tumulus ou pos-
sível corredor indicado pelo Leisner. Implantada na vertente suave do topo, virada a Oeste
– o que só permite ser visível apenas entre SW e Norte.
A anta apontada como Alto da Pironga será esta, de acordo com os apontamentos de
Heleno: “uma no Monte do Outeiro, entre a pironga do forno de cal e a malhada de por-
cos” [1947]; “Outra na terra da Quinta do José Alfredo, entre o Alto da Pironga e a
Malhada de porcos. A Nordeste da escavação [Torre de Palma] e a 2 km de distân-
cia”[1947]. De facto no cabeço onde se encontra a anta existiu um geodésico antigo, ime-
diatamente a Sul deste existe ainda as ruínas de um forno de cal e existe o Monte da
Malhada, de porcos, do lado NE do relevo.



Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno; Espólio Leisner do IAA; Leisner, G. e V. 1959;
COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: fragmento cerâmico pré-histórico
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Santo António 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º04’57”
Longitude W (Greenwich): 7º27’32” Altitude (m): 294
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Também conhecida por Pedra ou Casa da Moira. Depois da retirada do
morouço que a cobria apresenta dois esteios in situ, um deles, provavelmente de cabeceira,
está quebrado ao nível do solo. Implantada numa pequena cumeada. Corresponde a um
esboço dos Leisner existente no espólio Leisner do Instituto Arqueológico Alemão. Detecta-
se vestígios da mamoa. Heleno aponta uma anta na área onde esta se encontra: “uma na her-
dade do Alfumar, perto da Quinta de Santo António” [1947]; “outra com uma pedra na her-
dade da Quinta de [de Santo António], que se vê da estrada” [1947].
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno; Leisner e Leisner, 1959, p. 46 ; COMONPH.
Classificação: Em processo de estudo para IIP.
E s p ó l i o
Descrição: um percutor, uma lasca de quartzo e um fundo cerâmico contemporâneo.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Santo António 3
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’15”
Longitude W (Greenwich): 7º28’42” Altitude (m): 350
Tipo de sítio: habitat Período cronológico: Neolítico final – Calcolítico inicial
Descrição do sítio: Mancha de ocupação com cerca de 30 m x 15 m, ocupando o extremo do
cabeço, a cerca de 100 m de Santo António 1. Parece aproveitar os afloramentos alinhados com
uma inclinação quase de 90º. Tem um excelente controlo visual para Norte, Este e Sudeste,
coincidente com um largo e suave vale. O Ocidente está um pouco limitado pela inclinação do
terreno que lhe corta o controlo dessa área. Características de um pequeno povoado.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: Recolheu-se recipientes cerâmicos, cerâmica de revestimento, pedra lascada, afei-
çoada (percutores e mós) e polida. Vide análise dos materiais.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Santo António 6
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º4’26’’
Longitude W (Greenwich): 7º27’51’’ Altitude (m): 300
Tipo de sítio: achado disperso Período cronológico: Neo-calcolítico

106
O SÍTIO CALCOLÍTICO DO POMBAL (MONFORTE): UMA RECUPERAÇÃO POSSÍVEL DE VELHOS E NOVOS DADOSO SÍTIO CALCOLÍTICO DO POMBAL (MONFORTE): UMA RECUPERAÇÃO POSSÍVEL DE VELHOS E NOVOS DADOS



107
ANEXOS

Descrição do sítio: alguns achados de materiais pré-históricos dispersos numa área cir-
cunscrita a cerca de 80 x 80m. Implantado em vertente suave.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: machadinha, lâmina e outros objectos de pedra lascada e ainda cerâmica comum
e vidrada de cariz contemporâneo.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Serrinha
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 398 Latitude N: 39º02’08”
Longitude W (Greenwich): 7º29’45” Altitude (m): ~207
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neolítico final (?) - Calcolítico
Descrição do sítio: Cerca de 20 m a W da foz da Ribeira do Almuro na Ribeira Grande, na mar-
gem esquerda desta. Câmara com 3 esteios in situ, e outro tombado no interior. Do lado Sul exis-
tem ainda dois fragmentos de esteio/s. São todos de granito excepto um pequeno esteio de xisto
entre dois da câmara, como vedante. Do que poderá ser o corredor há um pequeno esteio, do lado
Norte in situ, seguido por outro que apenas aflora na terra. Do lado Sul, um pouco fora do local
provável (c. 2 m), surgem aflorando o que parecem ser dois esteios. Na passagem da câmara para
o corredor encontra-se uma grande laje com várias covinhas, que poderá ser uma das tampas do
mesmo. Há escassos vestígios de tumulus. A quantidade de material encontrada à superfície leva
crer que a anta sofreu espoliação.
Esta anta será a mesma que a das “Juntas da Ribeira” referida por Heleno[1947]: “uma na herdade da
Serra (Quinta do Leão), ao rez do ribeiro, na varzea do Pego das Juntas. Tem 3 pedras e uma tombada”;
“existe uma a 3 (km) a SW da escavação no sítio das Juntas da Ribeira, na Serra da Quinta do Leão.
Cruzam ao pé dela 3 ribeiras, uma chamada Ribeira Grande. Tres pedras de pé e uma caída”. Será uma
das antas escavadas no início do século XX por Carrisso e Sardinha, cujos materiais se encontram no
Museu da Figueira da Foz, surgindo uma placa de xisto ilustrada nos Leisner (1959, Taf 8).
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno; Leisner e Leisner, 1959; Heleno, 1962; José Inácio
Militão da Silva (Proc. IPA - 92/1(163); Gonçalves, 1971; Santos, 1994, p. 61; COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: foram recolhidos na eventual área de tumulus, à superfície, a NE - Este da anta,
fragmentos de placas de xisto decoradas e não decoradas, recipientes cerâmicos, instru-
mentos de pedra polida, lâmina, percutores e mós – em estudo pelo COMONPH.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Sete 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º05’08”
Longitude W (Greenwich): 7º26’28” Altitude (m): 268
Tipo de sítio: menir (?) Período cronológico: Neo-calcolítico (?)
Descrição do sítio: Num topo de um pequeno cabeço nota-se uma espécie de recinto circu-
lar, aproveitando o afloramento granítico que ali existe. Sensivelmente no centro destaca-
se um bloco de granito, parte do afloramento, com feições meníricas. O destaque é bastante
acentuado no vale da ribeira do Freixo. Poderá supor-se um fenómeno de litolatria.
Bibliografia: COMONPH



Designação: Sete 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º6’32’’
Longitude W (Greenwich): 7º26’31’’ Altitude (m): 270
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: recolheu-se material de cariz pré-histórico. Na vertente de cabeço.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: um fragmento cerâmico pré-histórico e uma lasca de xisto silicioso cinzento.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Sete de Baixo 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º6’44’’
Longitude W (Greenwich): 7º26’42’’ Altitude (m): 270
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Recolheu-se elemento pré-histórico.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: um fragmento de enxó pré-histórica, uma asa e telha com perfuração, possivel-
mente medieval-moderno. Na vertente de cabeço.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Tapada
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º2’44”
Longitude W (Greenwich): 7º31’14’’ Altitude (m): ~230
Tipo de sítio: indústria macrolítica Período cronológico: indeterminado
Descrição do sítio: referência a materiais talhados. Localização por topónimo visto a batida
de campo infrutífera.
Bibliografia: Heleno, 1962 ; COMONPH

Designação: Tapada das Noras
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º2’36’’
Longitude W (Greenwich): 7º26’35’’ Altitude (m): ~258
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Segundo os Leisner está destruída. Materiais vendidos por Tomás João
Pires ao Museu de Elvas. Localização partir dos Leisner e toponímica.
Bibliografia: Leisner, 1959, p. 46; COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: cerâmica e placas de xisto
Local de depósito: Museu de Elvas (?)
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Designação: Torre de Palma
Concelho: Monforte
Freguesia: Vaiamonte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º3’43’’
Longitude W (Greenwich): 7º29’17’’ Altitude (m): 280-290
Tipo de sítio: achado isolado Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Segundo informações pessoais da equipa americana em Torre de Palma, na
villa romana, sobretudo na área Sul surgiram alguns percutores entre as estruturas romanas
– foi possível analisar alguns deles. Também, segundo Stephanie Maloney, na escavação da fun-
dação de um dos muros da igreja paleocristã surgiu um machado (que não me foi possível ver).
Existe a possibilidade de serem simples reutilizações de pedra. No entanto, dada a topografia
de algumas áreas do complexo romano, não espantaria uma ocupação pré-histórica.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: percutores
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte

Designação: Vale de Romeiras 1
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º01’03”
Longitude W (Greenwich): 7º27’02” Altitude (m): 268
Tipo de sítio: anta Período cronológico: Neo-calcolítico
Descrição do sítio: Microtopónimo - Alto da Anta.
Câmara de 7 esteios, 6 in situ e um tombado e desviado sobre o corredor, mas ainda inteiro. Dos res-
tantes seis, cinco foram cortados. Resta apenas a SE um esteio inteiro na câmara. Corredor com 3
esteios a Sul, 2 deles, provavelmente in situ. A Norte surge um que terá sido desviado pelo esteio da
câmara tombado. Aparentemente são todos de granito. Vestígios de tumulus. Serve de morouço. Loca-
lizada no topo de um monte. Segundo os Leisner terá recebido a visita de Carrisso e Sardinha no iní-
cio do Século XX. Segundo Heleno há 3 antas [1947]: tres em Vale de Romeiras, da casa da Quinta do
Leão” e António Cunha aponta 2 – as prospecções nesta área ainda não foram muito sistemáticas.
Bibliografia: Arquivo Manuel Heleno; Leisner e Leisner, 1959; Cunha, 1985; COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: 1 machado poligonal.
Local de depósito: Museu da Figueira da Foz.

Designação: Vale de Romeiras 2
Concelho: Monforte
Freguesia: Monforte
C.M.P. 1: 25 000 folha n.o 384 Latitude N: 39º01’02”
Longitude W (Greenwich): 7º27’02” Altitude (m): ~260
Tipo de sítio: habitat Período cronológico: Neolítico final
Descrição do sítio: A cerca de 20-30 m a Sul da anta de Vale de Romeiras 1, mancha de mate-
riais com cerca de 50 x 50 m , na vertente.
Bibliografia: COMONPH
E s p ó l i o
Descrição: recipientes cerâmicos, alguns carenados, outros mamilados, percutores,
machado, mós e lâmina – em estudo.
Local de depósito (provisório): Gabinete de História, Câmara Municipal de Monforte


