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4.2.2. Os Monumentos Megalíticos de Évora 

 

4.2.2.1. A Importância do Património Megalítico  

Como nos refere Catarina Oliveira (2001; 121), “é da relação com os lugares históricos, 

monumentos e ruínas que os indivíduos retiram elementos para darem sentido e se situarem no 

mundo contemporâneo.” Deste modo, os pontos de interesse arqueológico que visitámos 

poderão ser considerados como elo de ligação entre as comunidades e os turistas, que 

presenciam estes locais como “heterotopias, (...) lugares com capacidade de deslocalizar os 

sujeitos ao mesmo tempo que os fixam num espaço preciso. Esta experiência de 

fixação/deslocalização permitida por estes lugares, entendido como heterotopias, consente ao 

sujeito experiências de alteridade e reconfiguração da identidade.” 

No decorrer das visitas aos monumentos megalíticos, deparámos com uma diversidade de 

recursos que não estando devidamente organizados e preparados para receber turistas, são 

assim injustamente esquecidos ou desvalorizados. 

No entanto, Catarina Oliveira (2001; 122), diz-nos que “no Alentejo e noutras regiões de 

Portugal e da Europa, os monumentos megalíticos são sinalizados, integram circuitos turísticos, 

roteiros do Património Arqueológico e megalítico. De acordo com normas de fruição de consumo 

da memória associada à cultural material, estruturam-se lugares de encontro e revisitação. Neste 

contexto, os monumentos megalíticos transformaram-se em espaços de lazer e de atracção 

turística proporcionando experiências de evasão, recriação de cenários passados, esteticização 

da paisagem e reconfiguração das identidades, respondendo a novas necessidades 

contemporâneas.” 

Teoricamente é o que se pretende alcançar, mas, no contexto real, a situação é deveras 

precária. 

Admitimos que o produto megalítico ainda não tem projecção turística. A comunidade não 

está sensibilizada para lhe conferir o seu devido valor porque “distantes já dos contextos do 

trabalho rural que as aproximavam dos megálitos, as populações mais idosas mantêm-se 

afastadas, reconhecendo que as pessoas do exterior e com formação intelectual valorizam e 

tiram mais prazer da visita aos megálitos (...).” (Oliveira: 2001; 122) 

O facto dos anciãos relatarem os espaços históricos como sítios distantes e 

incompreensíveis, deve-se à evolução dos conhecimentos da sociedade contemporânea. Outrora, 

quem detinha os saberes ancestrais era a faixa etária mais idosa. Actualmente, são “os que têm 
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acesso à instrução (frequentemente filhos e netos), investigadores e turistas, ou para os meios 

de comunicação social. Verifica-se, assim, uma inversão na valorização das fontes da «história» 

e «verdade».” (Oliveira: 2001; 125) 

Assim não surpreende que a população local revele uma atitude distante face aos 

monumentos megalíticos, embora continue a arquitectar histórias e lendas em torno dos 

mesmos. Tal facto poderá, hipoteticamente, explicar a raríssima presença humana, constatada 

durante as visitas efectuadas. Observa-se, também, o crescente abandono destes locais, que se 

reflecte na inexistência de monitorização do espaço; “com o conhecimento da riqueza 

etnográfica associada aos megálitos, referenciada na bibliografia dos finais do séc. XIX e 

princípio do XX, esperar-se-ía encontrar discursos mais consistentes e diversos na tradição oral e 

costumes. Identificaram-se, ao invés, fragmentos de textos maiores, já esquecidos, lembranças 

vagas de tradições, lendas, canções e uma aparente desvalorização.” (Oliveira: 2001; 124) 

Uma atitude de valorização, por parte da comunidade, será essencial à organização dos 

monumentos megalíticos como futuros produtos turísticos; só depois, nos poderemos preocupar 

com os requisitos necessários para responder eficazmente às expectativas de ordem turística. 

Neste caso torna-se, portanto, crucial a colaboração activa entre investigadores e população 

local no processo de identificação, valorização e interpretação dos monumentos megalíticos, 

construindo, simultaneamente, a memória e a identidade locais, e a sua promoção exterior. 

 

4.2.2.2. Investigação, Valorização e Gestão do Património Megalítico 

Apesar dos monumentos megalíticos não possuírem, ainda, um destaque nos produtos 

turísticos alentejanos, já foram palco de diversas investigações que despoletaram 

potencialidades regionais. 

De facto alguns dos monumentos megalíticos de Évora já assumem uma conotação 

internacional, como é o caso do Cromeleque dos Almendres, independentemente das suas 

condições de visitabilidade. 

Só na região de Évora existem, devidamente classificados, vinte monumentos megalíticos 

(SANTOS: s.d.; 73), embora nem todos reunam condições mínimas que permitam ser visitados, 

devido aos acessos precários ou localização em terrenos privados cujos proprietários não 

evidenciam predisposição à actividade turística. 

A riqueza e variedade megalíticas representam a evolução da participação humana durante 

milénios, “com reflexos na paisagem e nas relações do homem com o território, desde o 
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primitivo abrigo na Gruta do Escoural ou nos vales drenados pelas principais linhas de água, até 

à vivência actual nos montes dispersos, quintas e mesmo nos lares do centro histórico da 

Cidade Património da Humanidade.” (Sarantopoulos: 1997; 17) 

No século XIX, são editadas obras referentes à diversidade patrimonial megalítica, de entre 

as quais os “Estudos Eborenses” de Gabriel Pereira e “Estudos sobre antas e suas congéneres” 

da autoria do Padre Espanca. 

No século XX, Leite de Vasconcelos com a sua obra “Excursões Arqueológicas” dá 

continuidade às investigações e divulgação de todo o material megálito; o casal alemão George e 

Vera Leisner contribuíram também para uma profunda e exaustiva investigação destes 

monumentos da Península Ibérica, editando um inventário da riqueza estudada (Leisner: 1959; 

168-189). 

Ainda durante a década de 60, foram realizadas por Henrique Leonor Pina as primeiras 

escavações na Anta Grande do Zambujeiro e no recinto megalítico dos Almendres, concluídas, 

posteriormente, por Carlos Tavares Silva e Mário Varela Gomes.  

Resultantes destas investigações surgem as primeiras publicações, algumas de cariz 

turístico; a saber: o “Roteiro do Megalítismo de Évora”, elaborado por António Carlos Silva, Rui 

Parreira, Miguel Lago da Silva, sob responsabilidade da Câmara Municipal, e baseado no 

inventário realizado por José Pires Gonçalves; a realização em curso de um estudo aprofundado 

dos “Menires e Cromeleques do Sul de Portugal” de Mário Varela Gomes. Neste estudo 

evidenciar-se-á toda a arquitectura, arte e enquadramento ligados aos monumentos megalíticos. 

Consequentemente e, enquadrado na Carta Arqueológica do Concelho de Évora foi 

efectuado, pelos docentes do Departamento de História da Universidade de Évora, Jorge de 

Oliveira e Olívio Caeiro um levantamento detalhado dos monumentos megalíticos existentes na 

província do Alto Alentejo. Dando continuidade ao projecto, foi desenvolvido (em parceria com o 

Departamento de Ecologia da mesma instituição de ensino, orientado por José Mascarenhas e 

com investigadores portugueses e franceses), um trabalho de investigação “Évora Antiga”. 

Se os projectos desenvolvidos se revelaram de capital importância para a valorização dos 

monumentos “a criação dos serviços regionais da arqueologia do IPPAR, no início dos anos 80, 

com sede em Évora, tendo nos seus quadros os arqueólogos Caetano de Mello Beirão, Carlos 

Penalva, Rui Parreira, António Carlos Silva, Virgílio H. Correira e Rafael Alfenim, que executaram 

intervenções arqueológicas asseguradas pelos serviços ou em colaboração com outras 

instituições, com destaque para o apoio da autarquia eborense, sobretudo na última década, que 
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promoveu e fomentou toda a actividade arqueológica do Concelho.” (Sarantopoulos: 1997; 19), 

desempenhou um papel de igual relevo para o desenvolvimento dos mesmos. 

A implementação de princípios que visam as áreas relacionadas com a preservação, 

valorização e gestão do Património visado, deram origem a quatro projectos: “o projecto 

Eurocare/Estudos de degradação das rochas graníticas e conservação de monumentos 

megalíticos peninsulares, que inclui a Anta Grande do Zambujeiro – projecto pluridisciplinar 

coordenado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC e pelo IPPAR; o projecto 

Itinerários Arqueológicos do Alentejo e Algarve, da responsabilidade da Secretaria de Estado do 

Turismo – SET e Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (...) o projecto 

Life, promovido pela Autarquia eborense, cofinanciado por fundos comunitários (...) projecto de 

Arqueologia Municipal, que se encontra em vias de conclusão, para além dos estudos 

arqueológicos e ambientais visou a recuperação e valorização de quatro arqueossítios e suas 

áreas envolventes a Oeste de Évora (...) desenvolvido a nível da administração central e local.” 

(Sarantopoulos: 1997; 20) 

Os projectos supramencionados visam fomentar as acções de sensibilização e recuperação 

das áreas megalíticas, e, ao mesmo tempo promover a divulgação dos mesmos recorrendo à 

“instalação de painéis interpretativos na Villa romana de Tourega e promoção de um ciclo de 

conferências e visitas guiadas, assim como a elaboração de desdobráveis e videogramas.” 

(Sarantopoulos: 1997; 20) 

Citando José Gonçalves Pires (1975; 4): “A região alentejana de Évora, geologicamente 

manchada de afloramentos graníticos e de rochas metamórficas xistosas oferece, perante esta 

abundância de materiais de construção, grande riqueza e variedade de monumentos 

megalíticos.” Diante de tal riqueza “(...) encontram-se nesta região megálítos de todos os outros 

tipos didácticos, desde os menires, aos crómeleques e aos dólmens (as antas ou arcas, em 

português),e alguns destes monumentos, examinados do contexto da pré-história europeia, 

podem, sem favor ou paixão regionalista, considerar-se belos e notáveis exemplares do 

megalitismo.” 

Contudo a diversidade e riqueza arqueológica terão de ser devidamente organizadas de 

modo a constituírem um produto coeso e atractivo capaz de apelar à visita de turistas, “(...) 

serão apenas recenseados alguns dos monumentos megalíticos da região que oferecem mais 

expressivo interesse cultural ou que, pelo seu singular estilo arquitectónico e sem justificados 

reparos do grande público interessado em os visitar e admirar, não podiam ficar esquecidos em 
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guia desta natureza. No plano de trabalho traçado para a elaboração deste pequeno roteiro 

megalítico da região de Évora impõe-se considerar a capital do Alentejo, como polo de irradiação 

das excursões projectadas para estes núcleos monumentais pré-históricos, quer se trate de 

visitantes isolados ou de grupos integrados nos circuitos das agências de viagens, previamente 

concertados com órgãos nacionais do Turismo de massas.” (Pires: 1975, 5) 

É na escassez da concertação que reside a falta e/ou dificuldade na organização e 

promoção dos monumentos megalíticos. Identificámos a existência dos parcos acessos, da falta 

de infraestruturas de apoio, de sinalética ou até de disponibilidade na visita ao próprio sítio, 

tornando-se difícil ou impraticável em muitos casos (Antas da Herdade do Barrocal) a visita aos 

mesmos. 

Se por um lado, é impossível preservar todos os sítios históricos e arqueológicos, 

principalmente devido à falta de recursos financeiros (Matos: 2002, 164), por outro lado, 

consideramos que ao estarmos a divulgar turisticamente os diversos sítios, é imprescindível 

garantir condições mínimas de visitabilidade a todo e qualquer tipo de turista. Deste modo, 

passaremos a apresentar os monumentos megalíticos com maior acessibilidade pese embora 

não possuam os serviços turísticos essenciais à interpretação e valorização do espaço. 

 

4.2.2.3. A ANTA 1 (GRANDE) DA COMENDA DA IGREJA 

Localizada no Alto Alentejo, no distrito de Évora e a Este do concelho de Montemor-o-Novo, a 

Anta da Comenda da Igreja encontra-se na Herdade da Comenda da Igreja estando classificado 

como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 26236, de 20 de Janeiro de 1936. 

Para aceder a este monumento dever-se-á tomar a “Estrada Évora-Montemor derivando 

nesta vila para o ramal de Mora. Pouco antes da aldeia de São Geraldo atravessa-se uma ponte 

sobre a ribeira das Taipas ou do Lavre e, no início das curvas para aquela aldeia, segue-se por 

um caminho à esquerda da estrada, provido por uma cancela de ferro. Uns 300 metros antes da 

margem direita da ribeira do Lavre, também à esquerda do caminho e quase em frente de uma 

picada que conduz ao «monte» da Comenda, no alto de uma pequena colina coroada (...) ergue-

se o esqueleto pétreo da anta.” (Pires: 1975; 9)  
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                                         Figuras n.º s 38 e 39: Acessos e sinalética à Anta 1 (Grande) da Comenda da Igreja.  

 

Da precária sinalização até à Anta, destaca-se uma placa situada à esquerda, a escassos 

quilómetros da povoação de São Geraldo, indicando o caminho para o monumento. 

Para aceder à Herdade o visitante terá que abrir um portão enferrujado, iniciando um 

percurso sem placas direccionais, acerca de quinhentos metros até encontrar a Anta, em bom 

estado de conservação. 

Para entrar no terreno circundante, dever-se-á abrir uma pequena porta de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura n.º 40: Entrada para a Anta 1 da Comenda da Igreja 

 

Esta Anta é descrita como um, “Grande dolmen de corredor orientado a nascente, com uns 

10 a 11 metros de extensão, muito entaipado mas ainda com a maioria das pedras de cobertura 

in situ, embora ligeiramente deslocadas e afundadas. Vasta câmara poligonal de oito esteios de 

granito erguidos e com uns seis metros de altura. A câmara encontra-se, também, obliterada por 

uma massa de escombros constituídos por terra da mamoa e pedras soltas desmoronadas do 

próprio dolmen. Mesa mais vasta e in situ, fracturada em dois grandes bocados com as bordas 

nascente e poente erguidos e imprimindo-lhe, quando vista do norte, um curioso aspecto de 

asas de borboleta. Restos da vasta colina tumular (mamoa) formado por fiadas de pequenas 
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pedras alternando com camadas de terra batida, como acontece na anta grande do Zambujeiro.” 

(Pires: 1975; 9)  

                                                     Figuras n.º s 41 e 42: A Anta 1 (Grande) da Comenda da Igreja. 

 

Facilmente perceptível no terreno, o seu reconhecimento é fácil. No entanto, devido à 

inexistência de placas interpretativas o visitante não ficará plenamente elucidado dos elementos 

caracterizadores do sepulcro. 

As primeiras escavações foram levadas a cabo “pelos professores Leite de Vasconcelos e 

Manuel Heleno. O primeiro destes arqueólogos considerava-o o «maior» dolmen por ele 

reconhecido em Portugal, no seu tempo. Os arqueólogos E.H. Writtle e J. Morais Arnaud não 

duvidam apontá-lo como o «mais alto momento da arquitectura megalítica» portuguesa.” (Pires: 

1975; 9) 

Apesar de toda a sua grandiosidade e monumentalidade, não lhe foi dada a merecida 

atenção no que concerne à sua divulgação e promoção nacional “vista do contexto megalítico 

português, é um monumento impressionante e que merecia ser desobstruído, consolidado, 

devidamente protegido e dotado de via de acesso capaz, ao serviço do turismo e da arqueologia 

nacionais.” (Pires: 1975; 9) 

Saliente-se como aspecto positivo o facto do enquadramento estar em consonância com o 

monumento megalítico, e como aspecto a melhorar a monitorização inexistente, testemunhada 

pelas ervas reveladoras do desleixo a que foi sujeita a Anta 1 (Grande da Comenda da Igreja). 
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   Figuras n.º s 43 e 44: Enquadramento da Anta 1 (Grande) da Comenda da Igreja 

 

Comparativamente aos restantes monumentos visitados é de referir o cuidado tido, quer na 

construção da entrada para a Anta, quer na delimitação da envolvente imediata. 

 

4.2.2.4. A ANTA CAPELA DE S. BRISSOS 

Situada no distrito de Évora, no concelho de Montemor-o-Novo, a Anta Capela de S. Brissos 

foi classificada como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 41191, de 18 de Julho de 1957. 

Este monumento megalítico não possui, actualmente, a sua morfologia original devido à sua 

“transformação” como Capela, no século XVII. Tal facto permite que os acessos e a sinalização 

até ao sítio sejam razoáveis, não oferecendo problemas de maior para os visitantes. 

 

 

 

 

 

 

Figuras n.º s 45 e 46: Acesso e Sinalética da Anta de S. Brissos. 

 

Acede-se ao local pela estrada que liga o Escoural a São Brissos. A Anta Capela situa-se a 

uns quilómetros depois do cemitério da própria aldeia de São Brissos, onde existe uma placa 

indicativa à direita - a Anta do Livramento. 
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A Anta convertida em “ermida, toda caiada e com rodapé azul, ergue-se num cabeço 

povoado por frondosas azinheiras, perto de dois «montes», um à direita e outro à esquerda da 

estrada.” (Pires: 1975; 8) Neste contexto, somos envolvidos pela “calmaria” alentejana e 

podemos respirar o misticismo deste lugar sagrado. 

Figuras n.º s 47 e 48: A Anta de São Brissos 

 

Da primitiva Anta existem vestígios misturados com a construção da Capela: “Os restos da 

anta, constituindo o átrio da ermida, encaram o N., e neste mesmo lado está rasgada a pequena 

porta rectangular que deve ocupar o espaço morto de um esteio desaparecido, provavelmente 

aquele que, tombado a poente, ali se vê, agora, a servir de banco para os romeiros. Alguns 

esteios da câmara com altura aproximada de uns três metros e um troço da mesa de cobertura, 

tudo de granito, formam o átrio da ermida. Restos dispersos do primitivo corredor de dolmen 

ainda hoje se podem ver a nascente, parcialmente destroçados e cravados no terreno. O Altar-

Mor da ermida, do lado sul, é uma construção cúbica moderna, de alvenaria.” (Pires: 1975; 9) 

Este não é exemplo único de monumento megalítico sujeito a transformações, uma vez que 

existem inúmeras Antas convertidas em Capelas, que a população preserva e venera 

perpetuando, por via do Cristianismo num culto de longa duração. 

A Anta Capela de São Brissos é anualmente visitada pelas populações circundantes, durante 

a Segunda-Feira de Páscoa e Quinta-Feira da Ascensão. Quem desejar visitar a Anta Capela de 

São Brissos, poderá recorrer-se do número de telemóvel existente numa pequena placa, 

localizada ao lado direito do monumento. 
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Figura n.º 49: Contacto para visitar a Anta Capela de São Brissos 

 

Relativamente à informação turística no terreno é inexistente, denotando-se a desvalorização 

a que este monumento está sujeito no que respeita às promoções e guias turísticos. Por 

contraste, é realçar o empenho da população local na monitorização e preservação do mesmo. 

 

4.2.2.5. AS ANTAS DA HERDADE DO BARROCAL 

Localizam-se ambas no distrito e concelho de Évora, embora só a Anta 1 da Herdade do 

Barrocal seja considerada Monumento Nacional pelo Decreto de 16 de Junho de 1910.  

O acesso faz-se pela Estrada que liga Évora a Alcáçovas, e, posteriormente, através de um 

desvio de terra batida situado à esquerda onde predominam os eucaliptos; desvio que conduz à 

Herdade do Barrocal. Os caminhos são precários, pois para além de não existir qualquer placa a 

informar sobre a existência das Antas, no início da Herdade onde se situam, na estrada 

principal, conseguimos visualizar, com extrema dificuldade, uma placa excessivamente gasta 

pelo tempo. 

 

Figuras n.º s 50, 51 e 52: Sinalética e Acessos às Antas da Herdade do Barrocal 
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À entrada da Herdade do Barrocal existe uma cancela deteriorada e enferrujada, dificultando 

a entrada do visitante. Uma vez lá dentro, ficamos perplexos com o facto de existir somente uma 

Anta depreendendo que fosse a Anta 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 53: Acesso à Herdade do Barrocal. 

 

Esta dedução deve-se ao facto de não existir qualquer vestígio da entrada da Anta 2, que 

deveria localizar-se no outro lado da estrada. O facto de estarmos em propriedade alheia fez-nos 

pensar que seria pouco aconselhável investigar sem sabermos onde este monumento se 

localizava exactamente.  

Por conseguinte, visitámos apenas a Anta 1 da Herdade do Barrocal que é considerada um 

“Dolmen de granito com restos de câmara poligonal com uns três metros de diâmetro. Quatro 

esteias erguidas com mais de dois metros de altura e dois caídos. Mesa in situ. O corredor e a 

mamoa estão destruídos” (Vasconcelos: 1905; 10). Constatámos o grave abandono a que tem 

sido votada. 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 54: A envolvente da Anta n.º 1 da Herdade do Barrocal. 
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Para além da inexistência de informação turística para o visitante, encontra-se rodeada de 

vegetação que lhe retira alguma visibilidade arquitectónica, “coabitando” com uma pocilga, de 

cheiro nauseabundo. O terreno circundante serve de “pasto” aos ditos animais. 

 

 

 

 

 

 

Figuras n.º s 55 e 56: A falta de monitorização da envolvente das Antas da Herdade do Barrocal 

 

4.2.2.6. ANTA GRANDE DO ZAMBUJEIRO 

Localizada no distrito e concelho de Évora, a Sudoeste e, nos arredores da vila de Valverde e 

da Escola Agrícola a Anta Grande do Zambujeiro está classificada como Monumento Nacional 

pelo Decreto n.º 516/71, de 22 de Novembro. 

Comparativamente com os restantes monumentos megalíticos possui acessos razoáveis pela 

“Estrada Évora-Alcáçovas, derivando para o ramal de Valverde. Transposto o aqueduto do 

Convento de Valverde, ergue-se a curta distância, uma pequena torre deriva-se, à direita; por 

entre os parques de maquinaria da Escola Agrícola e segue-se, depois, a precária sinalização da 

anta.” (Pires: 1975; 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras n.º s 57 e 58: Acessos precários e sem sinalética até à Anta Grande do Zambujeiro 
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Ao chegarmos à Anta, verificámos que para além da precária vedação o espaço 

circunvizinho é um improvisado depósito de lixo.  

 

Figuras n.º s 59 e 60: Precária vedação delimitadora do espaço 

 

Esta situação deixou-nos absolutamente desiludidos uma vez que reflecte não só o desleixo 

por parte das entidades responsáveis (apesar do terreno ser privado) mas também falta de 

civismo e sensibilidade por parte da comunidade, no que respeita à preservação quer do meio 

ambiente quer do legado histórico e cultural. 

 

Figuras n.º s 61 e 62: A inexistência da delimitação e a Falta de monitorização da Anta Grande do Zambujeiro. 

 

Junto à Anta Grande do Zambujeiro pudemos admirar um, “Grande e espectacular «dólmen» 

de granito, com extenso corredor orientado a nascente, hoje (...) sob ameaça de próximo 

desmoronamento. Câmara poligonal ampla e de ciclópicos esteios, com uns 4 metros de altura. 

Vasta e alta mamôa – onde se erguem sobreiros de grande porte – parcialmente destruída pelos 

trabalhos de escavação, que «dissecaram» e deixam completamente desnudado o esqueleto 

pétreo do monumento. No flanco poente da colina tumular jaz, removida e fracturada, a colossal 

«mesa» de cobertura da câmara dolmérica.” (Pires: 1975; 6) 

Apesar do seu estado precário este é considerado por muitos “O maior «dolmen» até hoje 

reconhecido em Portugal e, talvez, o mais alto «dolmen» do Mundo. Espólio arquitectónico muito 
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rico e constituído por placas de xisto, báculos, contas de colar, micrólitos (...) encontra-se 

estranhamente votado ao abandono, desprovido das mais elementares medidas de protecção e 

segurança – não dispõe, tão pouco, de um guarda permanente! – e até esquecido das 

recomendações gerias oportunamente formuladas pela UNESCO objectivando a preservação do 

património monumental dos povos, como direito comum a toda a Humanidade!” (Pires: 1975; 

6) 

 

 

 

 

 

 

Figuras n.º s 63 e 64: Precariedade na preservação da Anta Grande do Zambujeiro 

 

4.2.2.7. O MENIR E O CROMELEQUE DOS ALMENDRES 

O Menir e o Cromeleque dos Almendres encontram-se situados no Alto Alentejo, no distrito e 

concelho de Évora. O Menir situa-se nos limites do Monte dos Almendres, e o Cromeleque 

“próximo do cimo de uma encosta suave, voltada a nascente, com 413m de altitude 1250m a 

sudoeste do monte dos Almendres, na freguesia de Guadalupe, e a cerca de 12kms a poente de 

Évora.” (Gomes: 1997; 25) 

O Menir e o Cromeleque dos Almendres estão classificados como Imóveis de Interesse 

Público, pelo Decreto n.º 735/74, de 21 de Dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura n.º 65: Acessos ao Menir e Cromeleque dos Almendres. 
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Acedemos a estes monumentos, seguindo a estrada que liga Évora a Guadalupe, onde a 

sinalética específica é absolutamente perceptível e indica atempadamente a mudança de 

direcção, para uma estrada de terra batida, também devidamente indicada, que nos conduz ao 

Menir. 

 

 

 

 

 

 

Figuras n.º s 66, 67 e 68: Acessos precários ao Menir dos Cromeleques 

 

Para visitar o Cromeleque deveremos continuar pelo mesmo caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 69: Acesso ao Cromeleque dos Almendres 

 

O Menir dos Almendres “hoje erecto, é de granito porfiróide. Tem contorno elíptico e altura 

aproximada de uns 3,5 metros acima do solo. Desconhece-se a altura do traço da pedra cravado 

no terreno. Trata-se do monumento do tipo «fálico», embora menos grandioso e espectacular do 

que o famoso Menir do Outeiro, erguido nos arredores de Monsaraz, com 5,60 metros de 

altura.” (Pires: 1975; 7). 
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Figura n.º 70: O Menir dos Almendres. 

 

A informação específica para o visitante é inexistente. 

O Cromeleque dos Almendres “é um recinto megalítico impressionante, o primeiro deste tipo 

a ser reconhecido em Portugal. (...) O recinto, outrora invadido pelo povoamento de sobreiros, 

encontra-se hoje liberto do arvoredo graças à compreensão e aos bons ofícios da antiga Junta 

Distrital de Évora. O conjunto megalítico tem planta oval, com uns 60x30 metros e é constituído 

por uns 95 monólitos de granito, alguns deles com mais de dois metros de altura e várias 

toneladas de peso. Um dos menires deste estranho e espectacular recinto megalítico está 

gravado com zig-zag e figurações ocultadas, próprias da arte simbólica desta cultura de grandes 

pedras.” (Pires: 1975; 7) 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura n.º 71: O Cromeleque dos Almendres. 

 

Outrora, este vestígio megálito possuía uma função ligada à fecundidade, facto que podemos 

constatar nos diversos menires gravados. 

Saliente-se a escassez de informação útil ao turista, que não transmite nem a diversidade 

nem a real importância que este Património possui. 
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  Figura n.º 72: A existência da precária informação turística no Cromeleque dos Almendres. 

 

Os dois vestígios megalíticos estão devidamente enquadrados, em plena natureza 

alentejana, complementada com a Herdade dos Almendres. Todavia, presenciamos algum 

“abandono” no tratamento e monitorização dos espaços, os quais não conseguem, infelizmente 

mais uma vez, transmitir a verdadeira função do material visitado. 

 
4.2.3. O Circuito Arqueológico da Cola 

 

ENQUADRAMENTO LOCAL 

O Castro da Cola, encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1910, 

traduzindo assim a sua importância em termos nacionais. Difere dos restantes itinerários 

arqueológicos devido à forma como foi planificada a sua promoção e organização da visita, já 

que abarca circuitos, que conduzem o visitante a diversos pontos de interesse turístico. Situa-se 

no interior do Baixo Alentejo, mais exactamente no concelho de Ourique, num território onde o 

Rio Mira e as suas margens abrigaram populações desde os tempos mais remotos, 

desenvolvendo actividades ligadas à agricultura, as quais estabeleciam um ténue contacto entre 

a terra e o rio que fertilizava “uma zona pouco povoada, onde algumas aldeias dispersas pelo 

território (o Castro da Cola foi uma delas até ao século XIII) organizaram o povoamento” (IPPAR - 

Roteiros da Arqueologia Portuguesa: 2002; 9). Neste contexto destacam-se as pequenas 

explorações agrícolas complementadas com pequenas casas, formando o tão conhecido monte 

alentejano. 

Integram este circuito um conjunto de quinze sítios: 

� Fernão Vaz 1*** - Neo-Calcolítico (Monumento Funerário Megalítico); 

� Fernão Vaz 2*** - Neo-Clacolítico (Monumento Funerário Megalítico); 

� Cortadouro – Idade do Ferro e época indeterminada (Povoado); 


