
6. Deposições funerárias, 
artefactos, ritos funerários



Allegro giocoso, ma non troppo vivace
Brahms, Concerto para violino e orquestra op. 77

Cast in the form of a sonata rondo, the wittily playful final movement
(“giocoso”) is based on Hungarian dance rhythms, with surprising changes

of time signature and violent contrasts in its development-like middle
section. On this occasion the brief cadenza is obligingly written out in full

by Brahms, after which the tempo quickens for the coda, with triplets
creating a sense of jaunty exhilaration, before Brahms – who never wrote

an opera – brings down the curtain to theatrical effect, as the tempo slows
and the concerto seems as thought it will die away wistfully, only for three

powerful final chords to bring the work to its cheerful conclusion.
Hartmut Fladt, comentário ao allegro giocoso…, 

Deutsche Grammophon, 469 529-2, 2002, p. 3

6.1. Deposições funerárias

Na Câmara do monumento, foi identificado, junto ao esteio de cabeceira (ECm-4), o que se interpre-
tou como um ritual de fundação, consistindo na deposição, numa fossa escavada no granito, de cinco
vasos cerâmicos associados a matéria orgânica não identificada (certamente animal, humana ou não).
Também na Câmara, foram identificados ritos funerários específicos, alguns correspondendo a
parte dos 28 indivíduos identificados. 
Na primeira fase do monumento, em inícios do III milénio, a grande placa recortada da deposição
funerária Cm-7 encontrava-se logo abaixo da mandíbula e de fragmentos de um crânio, com algu-
mas falanges da mão associadas, indicando que se encontraria efectivamente ao pescoço do morto. 
Na fase de reutilização, no último quartel do III milénio, a deposição funerária Cm-3 configura uma
situação excepcionalmente bem definida: uma mulher de 40-45 anos foi depositada com um vaso
perto de si, três fragmentos de quartzo branco (um dos quais na boca), depositada sobre um cão
jovem, com cerca de 18 meses de vida, de porte médio. Junto às patas do cão, encontrava-se um
pequeno vaso globular. Pelo desgaste dentário e pelas específicas deformações das mãos da mulher,
admite-se estarmos perante uma cesteira. As deposições funerárias Cm-2, Cm-3 e Cm-4, bem como
o próprio cão, foram datadas pelo radiocarbono da mesma época, os últimos séculos do III milénio.
No Corredor, registaram-se traços de três deposições funerárias, muito afectadas por fenómenos pós-
deposicionais, todas correspondendo, de acordo com a análise arqueológica, à primeira fase de uso
do monumento.

6.1.1. No Corredor: Cr-1, Cr-2

As deposições funerárias no tramo inicial do Corredor, indiferenciadas e, como tal, desig-
nadas globalmente Cr-1, representam o espólio eventualmente associado aos restos de diversos
indivíduos, conservado no interior do Corredor ou no seu exterior imediato. Estes vestígios de
um grupo de deposições funerárias, desarticulado à entrada e no exterior imediato do Corredor,
incluiriam também um possível carcaz de arqueiro, com os componentes algo desconectados
devido aos fenómenos pós-deposicionais que os atingiram: pontas de seta G.8-13 e -17, no exte-
rior de ECrD-1, e H.9-4, arrastada para o exterior.
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FIG. 32 – Localização na planta do Corredor do vaso H.8-7 e possíveis associações artefactuais, com altimetrias reais.

FIG. 31 – Vaso H.8-7, preparado para ser removido com bloco de terra envolvente.



Ao longo do Corredor de STAM-3, foram-se recolhendo diversos dentes humanos, nome-
adamente alguns molares em bom estado de conservação. Este espólio antropológico pode ser
associados aos diversos fragmentos de placas de xisto encontrados à saída do monumento e a
diversas contas de colar identificadas no interior do Corredor, pelo que nos encontraríamos
perante um número indefinido de deposições fúnebres, uma das quais, designada como Cr-2,
incluiria um vaso ligeiramente fragmentado, que se recolheu em bloco (Fig. 31).

A deposição funerária no tramo final do Corredor, designada por Cr-2, representa parte do
espólio associado presumivelmente a um único indivíduo (vaso H.8-7) e  reúne um conjunto de
dentes, únicos sobreviventes da matéria orgânica correspondente ao presumido indivíduo a que
estaria associado. São os seguintes os artefactos, para além do vaso, que, presumivelmente,
seriam conectáveis a esta deposição (Fig. 32):

1. H.8-12, conta de colar bitroncocónica abatida;
2. H.8-30, fragmento de placa de xisto gravada;
3. H.8-31, fragmento de placa de xisto gravada;
4. H.8-34, ponta de seta de sílex;
5. H.8-44, conta de colar discóide;
6. H.8-45, resto de ocre (?).

A conexão é apenas presumível, porque, na realidade, a inexistência de restos ósseos outros
que alguns dentes, e a disposição caótica dos artefactos, não permite um grau de certeza diferente.
Na verdade, uma ponta de seta isolada, sem as outras companheiras de carcaz, poderia provir de
outra qualquer deposição ou até ter sido arrastada para junto do vaso H.8-7. O mesmo poderia ser
dito das duas contas de colar ou dos fragmentos de placas de xisto gravadas. Justamente a este res-
peito, os dois fragmentos, minúsculos e incaracterísticos, configuram situações indestrinçáveis.

As quatro pontas de seta H.8-34, -54, -107 e -115 poderiam eventualmente integrar o recheio
do carcaz de arqueiro associado à deposição funerária, sendo evidente a sua distribuição grupada
e a altimetria compatíveis com esta interpretação. Os restantes artefactos não permitem facil-
mente justificar associações contextuais.

Dois possíveis traços de ocre vermelho (H.8-40 e -45) são registados sob reserva, uma vez
não associados ou sobrepostos a ossos ou artefactos.

Também aqui é impossível contabilizar, a partir da simples contagem das contas de colar,
o número efectivo de colares ou braceletes. Na presumível deposição Cr-2, apenas se recolhe-
ram duas contas, o que não quer dizer que não tenham existido outras, de matéria orgânica, pere-
cível, que lhes tivessem estado associadas.

6.1.2. Na Câmara: Cm-1 a Cm-7

6.1.2.1. As deposições funerárias na Câmara de STAM-3

À camada inicial detectada no início da escavação pertencem deposições funerárias identifi-
cadas individualmente como Cm-2, Cm-3 e Cm-4. Por cima de este plano, um espesso enchimento
de pedras selou esta fase, mas também contribuiu para o esmagamento de parte das deposições
funerárias, tanto ao desestruturar os esqueletos como ao fragmentar as cerâmicas e as placas de
xisto gravadas. Os movimentos laterais dos ortóstatos da Câmara devem ter também contribuído
para as destruições pós-deposicionais. Analisando inicialmente o número de fragmentos de pla-
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cas de xisto gravadas recolhidas neste nível da Câmara, era de supor que a totalidade das deposi-
ções funerárias pudesse ter atingido um número próximo de seis. Mas a progressão dos trabalhos
evidenciou que se tratava de materiais remobilizados, provenientes do vortex das violações medi-
evais que atingiram todo o centro do monumento e que nada tinham que ver com a última fase
de utilização da Câmara, fase já sem placas de xisto gravadas integradas nos rituais funerários.

O aparecimento, no Corredor, a uma altimetria de 204,70 m, do terço superior de uma placa
uniperfurada parece evidenciar uma utilização original do monumento por um grupo que já seria
portador de placas de xisto gravadas. A diferença de altimetria entre esta placa e o nível da Câmara
onde se registaram as deposições Cm-2 e Cm-3 é de 0,45 m (membros posteriores do cão associado
à sepultura Cm-3 a 205,15), pelo que parece possível a diferença dos planos traduzir cronologias dis-
tintas. Mas esta diferença cronológica pode não ter implicações culturais no caso específico de
STAM-3. A última ponta de seta de base côncava identificada no Corredor (H.8-92) tem um Z abso-
luto de 204,78, portanto também muito abaixo do vaso inteiro H.8-7, cuja altimetria (no topo) era,
recorda-se, 205,05. Portanto, cerca de 27 cm de diferença, o que já é, de algum modo, significativo.

6.1.2.2. Restos de deposições funerárias na Câmara designada globalmente Cm-1,
representando os restos de um ou mais indivíduos

A escavação da última fase de utilização da Câmara, a mais recente, revelou restos huma-
nos muito fragmentados e dispersos, quase todos literalmente dissolvidos pela acidez do solo,
inicialmente considerados como restos de uma ou mais prováveis deposições funerárias (e
designadas por Cm-1), tendo vindo a provar-se serem afinal vestígios dos movimentos ascensi-
onais de ossos humanos arrastados para cima pelas violações medievais. Cm-1 corresponderia
a um adulto masculino jovem. No entretanto, não hesitámos em designar como deposição
funerária Cm-2 o conjunto de ossos dos braços e pernas de um indivíduo, em conexão anató-
mica, aparentemente depositado junto ao esteio de cabeceira. A deposição funerária Cm-3 foi
reconhecida pelo crânio, fragmentado, mas in situ, pelos membros superiores e inferiores.

Sob os membros inferiores do indivíduo Cm-3, apareceram restos do que poderia ser uma
oferenda votiva de um cão ou a sepultura de um cão. 

Alguns dentes humanos recolhidos na Câmara poderiam eventualmente pertencer ao crânio
desfeito da deposição Cm-2, o que só poderia ser averiguado com o estudo do ADN, cujos resulta-
dos para STAM-3 foram sempre inconclusivos. Com localizações impossíveis de associar a Cm-2,
surgiram manchas de pó de osso quase integralmente desfeito noutras áreas da Câmara, nomea-
damente na área norte. Numa perspectiva de análise artefactual, a situação indica, porém, clara-
mente, a existência de restos de mais de uma deposição removida do seu lugar de origem: temos
quase três dezenas de fragmentos de placas de xisto gravadas, 16 contas de colar, três pequenas lâmi-
nas, uma lamela, uma ponta de seta de xisto e numerosos fragmentos cerâmicos que poderiam ter
estado em conexão com deposições funerárias que desapareceram devido a fenómenos pós-depo-
sicionais muito agressivos. Poderá ser referida a violência de intervenções antigas no monumento,
cuja área superficial da Câmara pode ter sido perturbada logo a seguir à intervenção dos Leisner na
Anta 1, segundo informação, não muito fiável é certo, recolhida junto do actual proprietário dos Mon-
tes da Terça e da Comenda. Este, ainda se recorda de ver o casal alemão escavando na área das refe-
ridas Herdades e mencionou especificamente violações posteriores no monumento 3.

Não se registaram restos de ocre vermelho associados a estes artefactos, ainda que se
tenham verificado algumas ocorrências esparsas de uma substância vermelha, que poderiam mais
apropriadamente referir-se a microscópicos fragmentos de cerâmica de cozedura oxidante, pro-
venientes da desagregação provocada pela pressão e peso das pedras que encheram a Câmara.
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6.1.2.3. Deposição funerária na Câmara designada Cm-2, «Marco»

Restos de um indivíduo adulto, masculino, provavelmente com cerca de 1,70 m de altura,
colocado deitado em posição fetal, sobre o lado esquerdo, com a face virada para a primeira luz,
orientada para o enfiamento Câmara/Corredor (dado à quase integral desaparição do crânio, esta
interpretação deriva da posição específica dos ossos dos membros superiores e inferiores,
encontrados em conexão e no seu lugar original).

A localização da deposição indica que o indivíduo teria sido depositado a uma altimetria de
205,25 m, com as costas viradas para o esteio de cabeceira, coberto com espessa camada de terra
e pedras, estas últimas retiradas do exterior.

Tinha associadas espacialmente, por proximidade, as seguintes oferendas votivas:

1. ponta de seta (?) pedunculada, de quartzo hialino, J.8-103;
2. lamela de sílex salmão J.8-33;
3. lâmina de sílex fragmentada J.8-80;
4. fragmento de vaso cerâmico J.8-104.

Numerosos fragmentos de placas de xisto gravadas e algumas contas de colar encontradas
ligeiramente a Este poderiam também estar associadas a esta deposição, mas tal facto não é sus-
tentado por argumentos incontestáveis, consideradas as agressões pós-deposicionais ao conjunto
e considerou-se a sua presença resultado das violações medievais dos níveis subjacentes. Mesmo
a associação destes quatro artefactos acima referidos deve ser colocada sobre reserva, conside-
rando a  sua localização específica numa área muito perturbada.

Não se registaram restos atribuíveis com segurança à presença de ocre vermelho.

6.1.2.4. Deposição funerária na Câmara designada Cm-3, «Marta»

Enterramento de um indivíduo, de sexo feminino, com cerca de 40-45 anos, colocado deitado
em posição fetal, sobre o lado esquerdo, com a cabeça apoiada sobre o braço esquerdo, com a mão
sob a face e esta virada sensivelmente a Norte (a orientação da perpendicular à face é de 20g).

Toda a parte do tórax desapareceu, estando a região das clavículas muito danificada. Basi-
camente, temos o crânio e os membros superiores e inferiores, sendo que apenas foi identifi-
cada a mão esquerda. 

A localização da deposição indica que o indivíduo teria sido depositado a uma altimetria de
205,15 m, com as costas viradas para o esteio ECm-2, e, tal como no enterramento Cm-2 ante-
riormente descrito, coberto com espessa camada de terra e pedras, estas últimas retiradas do
exterior do monumento, cobertura que aliás se estendeu a toda a Câmara e Corredor, selando
a segunda fase de utilização do monumento. A proximidade das altimetrias indica que Cm-3 se
encontrava exactamente no mesmo plano que Cm-2.

Tinha associadas as seguintes oferendas votivas:

Conexão firme
1. pequena taça cerâmica I.8-95, colocada por detrás do torso, in situ, completa, ainda com

a abertura para cima;
2. conta de colar J.8-74, localizada na área onde deveria ter estado o pulso direito;
3. três fragmentos de quartzo leitoso dispostos sobre o corpo (I.8-92, -93, -98) e um den-

tro da boca, fixado entre a mandíbula e o maxilar superior (J.8-117);
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Conexão muito duvidosa
1. Três pequenos fragmentos de uma única placa de xisto gravada: I.8-88, -96, -102, loca-

lizados sobre a área onde deveria ter estado o tórax do indivíduo.

Conexão por sobposição (mas não é impossível uma conexão entre estes dois registos e Cm-4)
1. restos de um cão jovem, de porte médio (membros posteriores em conexão), identifica-

dos imediatamente sob os membros inferiores do indivíduo humano (Fig. 39);
2. bordo de um pequeno vaso esferoidal globular, com bordo exvertido (I.8-114) sob as patas

traseiras do cão I.8-63, recolhido de entre a terra que as envolvia já no laboratório do
CIPA, com sinais no interior de combustão de enxofre.

Também aqui não se registaram restos atribuíveis com segurança à presença de ocre ver-
melho.
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FIG. 34 – Deposição funerária Cm-3, «Marta». Quadrado I.8-J.8, desenhado originalmente à escala 1:5. Ver Fig. 97, para escala,
integração com a estrutura e Cm-3.



6.1.2.5. Deposição funerária na Câmara designada Cm-4

Cm-4 está representada por um conjunto desconexo de ossos humanos, muito afectado
pelas violações medievais. No entanto, a sua datação pelo radiocarbono evidencia a sua inte-
gração nesta fase de reutilização do monumento e até mesmo uma provável, e a discutir, asso-
ciação ao Canis familiaris já referido a propósito de Cm-3

Atribuiu-se a designação Cm-4 ao seguinte conjunto, todos os artefactos sob reserva:

1. restos de ossos longos (tíbia e perónio?);
2. conta de colar de pedra verde, J.8-247;
3. ponta de seta de base côncava, de sílex, J.8-245, com a ponta apontando para Norte;
4. fragmentos de uma taça cerâmica, J.8-243+108+54;
5. conta de colar de xisto, discóide, espessa, J.8-211;
6. conta de colar de xisto, discóide, espessa, J.8-241.

Esta deposição encontrava-se muito perturbada por fenómenos pós-deposicionais, estando
os poucos ossos reconhecidos fragmentados in situ. A própria dispersão dos artefactos votivos
presumivelmente associados a este enterramento traduz esta situação, sendo particularmente
relevante o caso da taça cerâmica J.8-243, cujos fragmentos estão em localizações de diversa alti-
metria. Curiosamente, a ponta de seta de sílex J.8-245 veio confirmar o que já se suspeitava: pelo
menos até à altimetria a que foi recolhida (205,15 m), toda a utilização da anta era atribuível ao
terceiro milénio, o que o radiocarbono acabaria por confirmar.

6.1.2.6. Deposição funerária na Câmara designada Cm-5

Registou-se inicialmente como Cm-5 o que parecia ser um conjunto muito destruído de
ossos humanos. No entanto, o seu carácter heterogéneo limita uma confirmação firme como
deposição funerária individualizável. Uma datação radiocarbónica situou, no entanto, o pequeno
conjunto de ossos recolhido na fase antiga do monumento (Beta-176896).

6.1.2.7. Deposição funerária na Câmara designada Cm-6

Situada a Sul de Cm-7, continha raros restos cranianos (J.8-609, datados, como se viu, de
2870-2500 cal BC a dois sigmas) e alguns dentes. Não é improvável que se trate de uma depo-
sição funerária que sofreu o impacto directo das violações medievais e foi, consequentemente,
desarticulada, sendo os seus restos em falta perdidos ou destruídos. Não é apenas possível, mas
muito provável, que a placa J.8-688 estivesse incluída na deposição Cm-6.

6.1.2.8. Deposição funerária na Câmara designada Cm-7

Numa área coordenada altimetricamente a 204,79 m, foi recolhida a grande placa recor-
tada J.8-667. A placa encontrava-se imediatamente abaixo de uma mandíbula, associada a algu-
mas falanges, ela própria abaixo de fragmentos de crânio (Fig. 47) e associada ao alfinete de
cabelo J.8-722 (Fig. 62:9). A restante parte do esqueleto encontrava-se extremamente danificada
pelas alterações de posicionamento dos esteios e não permitiu visualizar e tipificar a deposição
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funerária, que viria ainda a ser afectada pelas condições climatéricas que condicionaram os últi-
mos dias de escavação do monumento. Usámos os restos ósseos para uma datação por radio-
carbono, considerada a extrema importância de esta associação entre um artefacto específico e
fora do comum e restos humanos a ele conectados indubitavelmente. Pela posição da placa em
função da mandíbula, aquela deveria estar ao peito do morto quando ele foi depositado na
Câmara do monumento.

Por outro lado, a posição das falanges indicia que a face estaria apoiada numa ou em
ambas mãos.

Existem restos humanos com altimetrias semelhantes ou mesmo inferiores (em J.8, até
204,58), mas são fragmentos desirmanados que não permitem identificação nítida de um qual-
quer enterramento anterior a Cm-7, podendo mesmo ser restos sobrantes de ele próprio, des-
contextualizados por enterramentos subsequentes.

Estes restos consistem, a nível de registos, de dois fragmentos de crânio, pertencentes a
Cm-7, 20 dentes, alguns fragmentados, 20 falanges e um pequeno grupo em conexão, um frag-
mento de maxilar, um osso indeterminado e uma vértebra. Segundo Ana Maria Silva, os res-
tos dentários correspondentes ao fundo da Câmara do monumento pertencem, no mínimo, a
3 indivíduos, um adulto e dois não adultos, estes últimos com cerca de 3 e 7 anos. 15 dos 
20 dentes (ou fragmentos) pertencem a, no mínimo, um adulto, 3 dentes ao de 3 anos e 2 ao
de 7 anos.

Se os dentes do adulto poderiam eventualmente decorrer da desagregação contextual de
Cm-7, os dois subadultos representam naturalmente uma situação distinta. No entanto, a sua
origem não contradiz a possibilidade de Cm-7 ser efectivamente a deposição mais antiga do
monumento. Com efeito, Cm-7 estaria cerca do alvéolo original de ECm-5, e sobre a fossa de fun-
dação, junto ao esteio de cabeceira, numa área relativamente protegida, e os outros dentes e
falanges encontravam-se mais para o centro da Câmara, numa área já afectada pelo vortex das
violações medievais. O que confirma definitivamente esta situação é o facto de a placa J.8-688
resultar da colagem de diversos fragmentos provenientes de distintas altimetrias: o componente
H.8-3 provém da superfície da área de transição Corredor – Câmara. Os seguintes componen-
tes provém da Câmara e têm as seguintes altimetrias:

J.8-688 (pequeno fragmento da Cabeça): 204,70;
J.8-527 (o maior fragmento, da Cabeça): 204,84;
J.8-503 (pequeno fragmento da Cabeça): 204,99;
J.8-327 (pequeno fragmento do Corpo): 205,08. 

Assim, o fragmento mais profundo identificado como tendo pertencido a esta placa está a
38 cm, na vertical, do que apareceu no interior da Câmara num plano superior. Mas o pequeno
fragmento que surgiu no topo do Corredor está a uma diferença altimétrica ainda maior, uma
vez que foi retirado das terras de revolvimento superficiais, compreendendo-se assim que tenha
sido envolvido nas terras que as violações removeram da Câmara.

Para quase finalizar com Cm-7, dir-se-ia ainda que a própria localização do alfinete de
cabelo J.8-722 reforça a ideia da preservação sectorial desta deposição. Mas o que se afigura
como extremamente interessante é o facto de Cm-7 se encontrar também, como já se disse, pra-
ticamente sobre o topo da fossa de fundação, não sendo impossível que esta deposição tivesse
sido efectuada após o enchimento e fecho da fossa, isto é: após o ritual de fundação do monu-
mento.

Todos estes dados sublinham a importância social de este indivíduo, importância evidente
após a identificação da notável placa J.8-667.
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6.1.2.9. Deposição funerária na Câmara designada Cm-8

A sopa ácida, formada no chão da Câmara pelo contacto das águas pluviais acumuladas com
o granito, muito deve ter contribuído para destruir esta deposição funerária, de que, no entanto,
sobreviveram alguns poucos ossos. Deveria provavelmente estar associada a Cm-7, mas não é
certo. Recordo a escavação do tholos OP-2b, em que a deposição «do fundador» estava apenas
representada por uma extraordinária lâmina cruzada sobre uma placa de xisto gravada, ambos
artefactos revelando cuidados especiais. O que restava do esqueleto era uma pasta branca que
permitia ainda determinar a sua posição, mas que não fornecia qualquer leitura antropológica.
No tholos da Eira dos Palheiros, no Alto Algarve Oriental, a situação era exactamente a mesma,
estando o que se presumiu terem sido duas deposições votivas reduzido a um pó branco impal-
pável. A datação de Cm-8 (Beta-176897) confirmou a antiguidade desta deposição, estatistica-
mente inseparável da obtida para Cm-7.
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FIG. 35 – Cm-7 e associações artefactuais seguras (pontos negros) ou presumidas (a cinzento).
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FIG. 37 – A deposição funerária de segunda fase Cm-3, a cesteira «Marta». Ao fundo, a taça I.8-95.

FIG. 36 – A deposição funerária de segunda fase Cm-2, «Marco».
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FIG. 38  – Pormenor de Cm-3, “Marta”.
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FIG. 39 – As patas traseiras do cão «E.T.» sob os joelhos de Cm-3.

FIG. 38 B – Dois dos fragmentos de quartzo dispostos sobre “Marta” (I.8-92 e I.8-93).
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FIG. 41 – O pseudo ECm-5, já em fase de remoção, de forma a permitir a escavação da área subjacente.

FIG. 40 – Ao centro, o esteio de segunda fase que substituiu o esteio original ECm-5.



97
6. DEPOSIÇÕES FUNERÁRIAS, ARTEFACTOS, RITOS FUNERÁRIOS

FIG. 43 – A fossa de fundação em J.8.

FIG. 42 – O exterior do esteio de cabeceira ECm-4, fragmentado no sentido transversal, mas in situ.
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FIGS. 44 e 45 – Aspectos da fossa de fundação em J.8.
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FIG. 46 – Ossos humanos subjacentes ao pseudo ECm-5, e que continuavam para Norte, sob o esteio de substituição do
original, correspondendo assim, claramente, à primeira fase de utilização de STAM-3.
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FIG. 48 – A placa I.9-22, sendo visíveis componentes da desagregação do granito no solo original que a envolvia (foto Marco
Andrade).

FIG. 47 – A deposição funerária Cm-7: restos de
crânio (datados pelo14C), falanges da mão,
mandíbula e a placa recortada J8-667 (foto
Marco Andrade).



6.2. Artefactos e objectos

Recolheram-se numerosos artefactos votivos, nomeadamente

1. No Corredor: 16 contas de colar, um vaso cerâmico intacto e 13 fragmentos de bordo, de forma
identificável, três de bojo de forma atribuível, duas lamelas, uma lâmina e um núcleo, oito pon-
tas de seta, vários restos de talhe e 16 fragmentos de placas de xisto, dos quais se identificam
como placas um número mínimo de três;

2. na Câmara: 13 fragmentos atribuíveis a alfinetes de cabelo de osso polido, correspondentes talvez
a cinco exemplares, um dos quais associado aos restos de  crânio de Cm-7, a deposição com a placa
recortada, 102 contas de colar, maioritariamente discóides, mas também bitroncocónicas abati-
das e alongadas. Entre a maioria, de xisto, salientam-se algumas de pedra verde, uma de cerâ-
mica e outra de anfibolito (bitroncocónica alongada), 65 registos cerâmicos desenhados como reci-
pientes individuais, entre os quais uma taça intacta, associada à deposição funerária Cm-3, um
pequeno vaso globular de bordo exvertido, associado ao cão, fragmentos de taças carenadas, cerâ-
mica mamilada, prato e taça de bordo espessado externamente, um grande recipiente esferóidal
de bordo exvertido, nove lamelas ou pequenas lâminas, várias lascas, 12 pontas de seta, vários res-
tos de talhe, um pequeno fragmento de uma enxó de pedra polida, quatro placas de xisto com deco-
ração geométrica, uma das quais um extraordinário exemplar de placa recortada, 100 fragmentos
de placas de xisto com decoração geométrica, por vezes de muito pequena dimensão, em conse-
quência das violações medievais. As placas de xisto inteiras, e as fragmentadas reconhecidas como
componentes de placa individualizáveis, somam um total presumível de 22 placas para o monu-
mento (3 no Corredor, 19 na Câmara). Na Câmara, foi também definida uma fossa cheia de
pedras de dimensão média, que cobriam restos de cinco vasos cerâmicos, quatro de grandes
dimensões, no que foi considerado como um ritual de fundação do monumento;

3. no Tumulus: 13 fragmentos de cerâmica cuja forma foi reconhecida, uma lamela, várias lascas,
um núcleo, uma ponta de seta e cinco fragmentos de placas de xisto com decoração geométrica,
sendo esta série considerada como resultante de violações da Câmara e como tal contabilizada.

QUADRO 4 
Sumário de artefactos e objectos e número mínimo de indivíduos reconhecidos
pelos seus restos esqueléticos.

Categoria Designação Cr Cm Tm S Total
Pedra lascada núcleos, lascas e artefactos nucleiformes 0 8 3 4 15
Pedra lascada restos de talhe, matérias primas, vária 9 52 7 1 69
Pedra lascada lâminas 1 4 0 0 5
Pedra lascada lamelas 1 1 1 0 3
Pedra lascada pontas de seta 8 12 1 0 21
Osso polido alfinetes de cabelo 0 13* 0 0 5?
Osso polido outros artefactos não identificáveis 0 3 0 0 3
Elementos de colar contas de colar discóides e bitroncocónicas abatidas 16 107 2 0 125
Elementos de colar contas de colar bitroncocónicas 0 2 0 0 2
Pedra afeiçoada dormente 0 0 1 0 1
Pedra «pedra-almofada» 0 1 0 0 1
Pedra polida enxó 0 1 0 0 1
Cerâmica vasos reconstituíveis 16 65 13 0 94
Artefactos ideotécnicos placas de xisto individualizadas 3 19 0 0 22
Artefactos ideotécnicos fragmentos pequenos de placas de xisto 13 84 9 3 109
Indivíduos adultos 12
Indivíduos subadultos (de acordo com os dentes recolhidos) 16

* fragmentos, o número de artefactos indicado no total é presumido.
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6.2.1. Artefactos

Descrição
Para a grande maioria das situações, revi e reestruturei os quadros descritivos e os crité-
rios que sistematizei para os artefactos do Alto Algarve Oriental (Gonçalves, 1989a, vol. 1,
p. 115 e seq.). Tratando-se de monumentos e sítios do mesmo período cronológico-cultu-
ral, não foi necessário introduzir alterações outras que uma simplificação dos descritores
e uma melhor arrumação dos atributos. As referências aqui dispensadas, nomeadamente
as coordenadas tridimensionais e as observações de campo e laboratório, constam do
inventário simples, integrado como Anexo 1.4. ao presente volume.

6.2.1.1. Pedra lascada

Notas às descrições em listagem, particularmente para objectos ou artefactos não incluí-
dos nas categorias «pontas de seta», «lâminas» e «lamelas»:

1. sempre que no fragmento se encontram restos de cortex, e para efeito de medida, con-
sidera-se a altura na vertical de esse ponto;

2. a largura é lida sensivelmente a meio da altura da peça;
3. a espessura leu-se sempre num ponto médio;
4. em certos casos, a separação da classificação como MP (matéria prima) e RT (resto de talhe)

é particularmente difícil, uma vez que os blocos de pedra foram objecto de uma primeira
sequência de talhe, e por vezes mesmo de uma segunda, destinada a preparar o núcleo;

5. quando a peça deriva nitidamente de uma fracturação deliberada do núcleo em prepa-
ração, foi sempre atribuída a designação de RT;

6. reservou-se a designação MP ou para um bloco por talhar ou para fragmentos de maté-
ria prima sem evidentes sinais de talhe;

7. no caso dos RT, devido à inexistência de uma convenção para os orientar, salvo natu-
ralmente quando têm bolbo de percussão, as duas medidas (altura e largura) são sem-
pre, respectivamente, os eixos maior e menor da peça, colocada em plano. No caso dos
RT com bolbo de percussão, a altura é definida na vertical do bolbo;
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FIG. 49 – (à esquerda) Materiais modernos recolhidos no Tumulus de STAM-3. 1, 2, 3: Moeda (pataco, em circulação até 1847).
Na primeira imagem, antes da limpeza, nas seguintes já limpa; 4: fivela de cinto para espada e (5) parte do retrato de D.
Sebastião por Cristóvão de Morais, sendo visível uma fivela idêntica. A propósito da moeda recolhida sobre o Tumulus do
monumento, agradeço a Tânia Simões (Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Mafra) a limpeza do espécime.
Reproduz-se, de seguida, o texto produzido por Paulo Pacheco, a quem agradecemos o estudo: 

«A peça pertence à espécie Pataco, que tinha o valor de 40 Réis (os algarismos ainda podem ser parcialmente vistos na
zona central destinada à designação do seu valor facial – marquilha) com um módulo médio de 36,5 mm e um peso
médio de 38,20 g, tendo sido cunhada em bronze.
A moeda pertence à numária Oitocentista e muito provavelmente ao reinado de D. Miguel I (1828-34), tendo sido cunhada
entre 1828 e 1833, dado que:
1. O módulo e o peso aproximam-se da tipologia da espécie Pataco.
2. O escudo é do tipo francês e apresenta na bordadura a representação gráfica da cor vermelha que efectivamente lhe
pertence, coincidindo com o desenho regular e delicado dos Patacos de D. Miguel I, embora o mesmo se verifique com o
reinado subsequente (D. Maria II).
3. No reverso, à direita, são visíveis as letras PUB, que pertencem à legenda monetária: «PUBLICAE UTILITATI»
separada por florões de diversos tamanhos que estão praticamente apagados, mas a mancha é ainda visível.
4. Por último, o tipo - coroa, apresentado no reverso, tem o singular pormenor de ser formado por dois ramos de louro -
Coroa de Louros - apanágio da numária de D. Miguel I, conforme se pode ver nalguns catálogos numismáticos de referência.
Contrariamente, na numária de D. Maria II, a mesma espécie apresenta a Coroa de Louro e de Carvalho como figura no reverso.
Esta espécie foi criada no reinado de D. João VI, quando ainda era príncipe regente e cessou a sua circulação no reinado
de D. Maria II, tendo sido autorizada a sua circulação pela última vez em 1847, no Porto, pelo respectivo Governo Civil».
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FIG. 50 – Distribuição em planta e perfil de material lítico geral em STAM-3.



8. no caso dos RT, a diferença entre um resto de talhe resultante do reavivamento do
plano vertical de um núcleo de lamelas e uma lamela mal extraída, e logo ou depois frag-
mentada, é virtualmente impossível de definir;

9. sempre que num artefacto não é possível ler uma medida na íntegra, pelo estado de frag-
mentação não o permitir, a altura é a do fragmento, sendo sempre esta situação assina-
lada com um * a seguir ao número obtido pela medição;

10.medidas em mm, salvo quando assinalado;
11.OLNI: objecto lítico não identificado; ALNI: artefacto lítico não identificado. Ambas

designações correspondem ou a objectos ou a artefactos cuja identificação não foi pos-
sível, normalmente pelo seu estado de fragmentação não o permitir;

12. ANF: anfibolito. BFA: basalto filoniano alterado. CH: chert. J: jaspe. LD: lidito. QTZ:
quartzito. S: sílex. SP: serpentinito. MST: meta-siltito. X: xisto, XA: xisto avinhado.

6.2.1.1.1. Núcleos, lascas e artefactos nucleiformes 
(Corredor, 0; Câmara, 8; Tumulus,3; Superfície, 4)

Corredor Não foi detectado nenhum objecto ou artefacto pertencente a estas categorias.

Câmara

QUADRO 5 
Núcleos, lascas e artefactos nucleiformes da Câmara.

Qd n.0 Descrição Mp Alt x Larg Esp Peso Observações

I.9 12 LASCA QTZ 29,14*x 25,91 6,88 5,81 Inclusões dispersas de biotite

J.8 781 NÚCLEO BFA 32,90 x 22,59 11,21 9,45 Na Fossa de fundação. Grande resto  
de talhe ou núcleo exausto

I.9 20 NÚCLEO QH 37,24 x 24,56 23,52 27,65 Núcleo de lamelas sobre cristal de 
quartzo, com um único negativo

J.8 498 NÚCLEO Q 30,88 x 18,90 20,82 13,89

I.9 2 NÚCLEO Q? 40,46 x 19,90 22,05 22,73 Revolvimento. Cristal de quartzo

J.9 68 NÚCLEO QH 25,54 x 22,38 14,04 12,41 Provém da parte interna do alvéolo 
de ECm-6

J.8 724 RASPADEIRA CH 20,29 x 21,23 6,60 4,16 Inclusões dispersas de biotite

• I.9-2: com pelo menos três negativos. Possíveis sinais de uso na extremidade distal, com
plano de deterioração linear.

• I.9-12: Lasca discóide com possíveis sinais de uso num ponto do bordo. Conserva ainda, no
sentido da espessura, massa cortical. Possível raspador ou mesmo furador, com ponta partida. 

• J.8-724: raspadeira unguiforme, guarda na extremidade proximal o cortex original. Na dis-
tal, observam-se claros sinais de uso, muito visíveis também no verso. O retoque varia entre
o oblíquo e o quase abrupto. Sobretudo no verso, são visíveis múltiplas fragmentações do
sílex, sob a forma de micro segmentos de círculo. Pelo menos numa de essas áreas, houve
perda de massa e dentro de outra observam-se micro quantidades de biotite.

• J.8-781: observa-se uma destruição muito irregular no ponto de impacto e as ondas de
choque subsequentes. Trata-se provavelmente ou de um núcleo exausto ou de um resto
de talhe de grande dimensão. 

• J.9-68: a estriação extrema e as ondas de choque encontradas em toda a área periférica
indicam que esta belíssima peça sofreu intensos impactos, na sequência da sua utiliza-
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ção como utensílio. No verso, nota-se um negativo. Inclui traços de rútilo sob a forma
aparente de cabelos muito finos.

Tumulus

QUADRO 6
Núcleos, lascas e artefactos nucleiformes recolhidos no Tumulus.

Qd n.0 Descrição Mp Alt x Larg Esp Peso Observações

H.7 1 SEIXO QTZ 31,10 x 47,83 19,80 25,85 Frag. recolha de Sup. Guarda área 
cortical

L.12 1 MP QL 30,24 x 23,30 12,29 12,20 Superfície

M.4 1 FURADOR? S 34,02 x 29,20 10,95 5,83 Revolvimento

• K.7-2: mesmo sílex que a ponta de seta G.8-17? Proveniente do reavivamento da cornija
do núcleo. 

• K.8-1: descorticagem do núcleo, ainda com cortex. 
• M.4-1: provável resto de núcleo de lamelas, posteriormente transformado em furador.

Recolhas de superfície

QUADRO 7
Núcleos, lascas e artefactos nucleiformes recolhidos à superfície.

Qd n.0 Descrição Mp Alt x Larg Esp Peso Observações

SUP 3 SEIXO LASCADO QTZ 53,30 x 39,74 42,94 145,10 Guarda superfície cortical

SUP 4 LASCA QTZ 69,32 x 59,95 25,47 125,71 Possibilidade de ter sido usado como 
raspador numa área equivalente à 
extremidade distal

SUP 9 PRISMA? QL 29,02 x 12,07 15,02 9,97 Frag. de cristal de quartzo leitoso

SUP 11 SEIXO TALHADO QTZ 69,90 x 86,38 45,70 239,92 Grosseiramente discoidal. Núcleo 
de lascas?

6.2.1.1.2. Restos de talhe, matérias primas, vária 
(Corredor, 9; Câmara, 52, Tumulus, 7, Superfície, 1)

Corredor

QUADRO 8
Restos de talhe, matérias primas, vária, recolhidos no Corredor.

Qd n.0 Descrição Mp Alt x Larg Esp Peso Observações

G.8 4 RT QH 11,45 x 7,28 2,75 0,18

G.8 14 MP QL 15,25 x 7,13 5,58 0,67 Frag. de cristal sem negativos de talhe

H.8 24 RT S 7,53 x 6,68 2,27 0,11

H.8 46 RT QL 11,54 x 7,59 3,58 0,28

H.8 47 RT QH? 7,05 x 5,20 2,32 0,14 Base do cristal?

H.8 60 RT QH 9,84 x 6,30 1,95 0,19

H.8 81 RT? QH 7,67* x 3,43 1,10 0,03

H.8 97 RT Q 13,38 x 10,97 3,58 0,65 Crivo

H.8 101 MP Q? 22,72 x 10,43 11,19 3,84
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• H.8-47: numa pequena área, são visíveis micro-negativos, produzindo um efeito seme-
lhante não a retoque intencional, mas ao de pequenos impactos grupados, possivelmente
derivados da acção que originou a fragmentação: preparação da cornija ou de plano de
trabalho do núcleo. 

• H.8-81: não fora a sua muito reduzida dimensão (apenas 7,7* mm de altura), este arte-
facto seria provavelmente classificado como uma ponta de seta. A fragmentação da
ponta não altera a imagem geral de uma morfologia clássica de uma ponta de seta de
base côncava. A peça apresenta negativos, resultantes de impactos dirigidos em ambas
faces e no bordo. Conserva, no entanto, uma aresta viva do núcleo original. Parece-me
assim tratar-se efectivamente de um resto de talhe resultante de uma preparação do
plano vertical de talhe de um núcleo de lamelas de quartzo hialino.

Câmara

QUADRO 9 
Restos de talhe, matérias primas, vária, recolhidos na Câmara.

Qd n.0 Descrição Mp Alt x Larg Esp Peso Observações

I.8 22 RT S 8,00 x 4,16 2,29 0,10

I.8 46 RT? Q 36,49 x 23,84 12,90 12,43 Frag. descorticagem de seixo ainda 
com cortex em mais de metade da 
superfície

I.8 92 OLNI Q 21,78 x 10-23 6,37 2,07 Associado a Cm-3.

I.8 93 OLNI Q 25,41 x 15,96 8,40 4,17 Associado a Cm-3

I.8 98 OLNI Q 12,08 x 9,98 3,21 0,38 Junto taça de Cm-3

I.8 109 PLACA G 250,0 x 23,0 28,00 Transição Cm/Cr. Granito, aparada 
e boleada

I.8 245 RT S 15,01 x 7,98 1,62 0,32

I.8 246 OLNI Q 21,53 x 22,44 — 17,09 Para ESP ver nota específica a esta peça

I.8 255 RT QL 8,30 x 6,60 2,18 0,15 Crivo. Fragmento.

I.8 281 RT QH 9,87 x 7,15 1,92 0,13 Crivo

I.8 287 OLNI Q 16,87 x 9,41 5,18 0,75

I.8 290 «PEDRA-ALMOFADA» LD 8,13 x 112,33 52,34 Interior de alvéolo de ECm-7. 

I.9 1 OLNI QTZ 16,56 x 10,45 3,12 0,59 Revolvimento. Grauvaque?

I.9 3 SEIXO CSP QTZ 79,37* x 105,09* 50,09 Revolvimento

I.9 006 RT CH 15,44 x 10,98 3,48 0,60 Revolvimento. Arestas com algum 
rolamento. Inclui formação opalina.

I.9 24 OLNI Q 20,27 x 7,84 5,75 0,92 Alvéolo junto a ECm-5

J.8 12 RT? Q 22,66 x 10,74 4,83 1,54 Crivo. Lasca de descorticagem de núcleo?

J.8 16 RT QL 12,09 x 11,46 2,67 0,42

J.8 33 RT S 20,93 x 8,17 3,00 0,53

J.8 41 RT S? 6,89 x 4,66 1,05 0,04 Crivo

J.8 53 RT? QH 15,55 x 6,86 3,28 0,27

J.8 55 RT? MST 19,62*x 8,72 2,13 0,38 ALNI? Meta-siltito negro.

J.8 80 RT S 12,78 x 9,03 3,19 0,52 Micro-impactos grupados em linha

J.8 117 OLNI Q No interior da mandíbula de Cm-3.

J.8 155 OLNI QL 21,42 x 15,32 8,94 3,41 Junto a Cm-2

J.8 162 PLACA X 150,35 x 11,80 15,74 Esboço para placa de xisto gravada?

J.8 195 RT QH 24,61 x 12,36 2,81 1,15

J.8 220 RT Q 11,94 x 16,51 2,93 0,83 
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QUADRO 9 [Cont.]
Restos de talhe, matérias primas, vária, recolhidos na Câmara.

Qd n.0 Descrição Mp Alt x Larg Esp Peso Observações

J.8 240 RT S 9,32 x 4,87 5,01 0,19 Observa-se algum rolamento nas arestas

J.8 276 RT QH 10,76 x 5,08 2,15 0,17 Cm-4 - Crivo

J.8 354 RT QL 11,61 x 9,45 9,14 0,61

J.8 368 RT S 10,30 x 10,66 1,69 0,24 Crivo

J.8 369 RT QTZ 15,98 x 8,69 4,06 0,56 Crivo. Conserva parte da área cortical

J.8 376 RT QH 11,70 x 5,38 1,56 0,12 Crivo

J.8 377 RT QTZ 7,99 x 5,67 2,56 0,14 Crivo

J.8 420 RT MST 11,02 x 6,64 1,76 0,07 Meta-siltito/quartzito

J.8 502 RT S 18,36 x 12,98 6,63 1,42 Ainda com restos de cortex

J.8 510 RT QH 9,51 x 5,05 1,52 0,09 Crivo

J.8 512 RT QH 7,68 x 3,18 1,73 0,06 Crivo

J.8 549 OLNI Q 38,80 x 24,21 14,06 18,04

J.8 556 RT QH 8,73 x 9,14 4,86 0,55 Crivo

J.8 591 RT QL 34,51 x 10,95 8,54 4,38

J.8 622 OLNI Q 20,90 x 9,91 4,84 1,28

J.8 643 OLNI Q 21,0 2x 7,98 5,53 1,17

J.8 646 OLNI Q 18,24 x 11,36 7,73 1,84

J.8 668 RT Q 8,99 x 4,37 2,17 0,12 Crivo

J.8 743 OLNI Q 14,08 x 6,12 5,31 0,58 Crivo

J.9 10 RT S 7,36* x 8,27 2,06 0,15

J.9 20 RT QH 12,15 x 5,78 1,29 0,10 Crivo, não é improvável que se trate 
de uma situação similar a J.8-103, 
catalogada com reservas  como uma 
provável ponta de seta 

J.9 29 RT? MST 10,67 x 7,21 2,72 0,24

J.9 40 OLNI Q 16,81 x 11,10 5,00 1,22 Crivo

J.9 70 RT S 27,62 x 11,56 4,36 1,29 Inclusões dispersas de biotite

J.9 122 OLNI Q 11,47 x 8,29 3,93 0,50 Crivo. Alvéolo junto a ECm-5

Comentários
• I.8-109: torna-se impossível definir hoje a funcionalidade de esta placa de granito, regu-

larizada nas faces e com bordos preparados, e a que falta apenas um pequeno fragmento
de canto.

• I.8-92, I.8-93, J.8-117: três fragmentos de quartzo de dimensões diferenciadas, mas
similares, incaracterísticos, sem qualquer traço de talhe ou retoque, que foram encon-
trados sobre a deposição funerária Cm-3. Não justificariam destaque especial, se o
último deles não tivesse sido retirado da boca do esqueleto Cm-3. Levantam, por isso,
estes três OLNI, questões particulares, que serão discutidas em 7.4. e particularmente
7.4.2.3., uma vez previamente referidas em 6.1.2.4.

• I.8-245: não é improvável tratar-se do fragmento de uma tablette. Guarda dois negativos
bem visíveis, na parte superior, correspondendo provavelmente à tentativa de prepara-
ção do plano de trabalho da tablette.

• I.8-246: este triedro irregular, cuja face mais significativa mede 21,53 x 22,44 mm,
inclui um belo cristal de turmalina verde e guarda ainda, numa pequena extremidade,
cerca de essa inclusão, restos de superfície cortical. A peça não regista qualquer nega-
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tivo de talhe, e as arestas estão vivas, sinal que não foi objecto de qualquer deslocação
agressiva. Foi recolhida no interior da Câmara, junto a ECm-7. Possui secção triangu-
lar, altura de 18,97 e largura de 25,75 mm. Dois lados do triângulo medem, um deles
sendo a largura, 22,49 e 20,62.

• I.9-3: o centro apresenta sinais de impacto que, pela natureza da rocha, não são fáceis
de caracterizar. Não é improvável que esta peça tenha sido eventualmente utilizada
como bigorna. Observam-se dois tipos de microvestígios de uso, sendo o primeiro cons-
tituído por traços de profundidade irregular e o segundo por pequenas depressões cupu-
liformes, sendo pelo menos uma delas geminada. CSP: com sinais de percussão.

• J.8-41: conserva ainda cortex e o ponto de impacto. Provavelmente, provém do reaviva-
mento da cornija. 

• J.8-53: não é certo que se trate de um RT, ainda que tal não seja impossível. Existe, efec-
tivamente, uma extremidade distal aguçada obtida pelo desferir de microgolpes abrup-
tos. Toda a zona dos bordos da peça regista pequenos planos não concoidais, que só
podem ser explicados por uma fracturação bizarra ou por um tipo de retoque localizado,
oblíquo e obtido com um pequeno instrumento fino e duro. A própria extremidade dis-
tal da peça apresenta um tipo de fractura que não é unívoca, podendo resultar da con-
vergência de dois planos de ruptura ou traduzir a intencionalidade de obtenção de uma
extremidade distal pontiaguda. Poderia eventualmente tratar-se de um RT utilizado
oportunamente como furador. 

• J.8-55: bolbo de percussão evidente, com uma pequena elevação na base e dois sulcos
convergentes partindo dele. O bordo direito da extremidade distal apresenta numerosos
microvestígios de uso, que devido à sua dimensão e morfologia não parecem ser reto-
ques. Têm dimensões variáveis, agrupando-se os mais longos na zona central da curva-
tura, onde o esforço de corte deve ter sido naturalmente maior. Poderia eventualmente
tratar-se de um pequeno furador sobre lasca ou, mais provavelmente, de um artefacto
com essa forma, mas que serviu essencialmente não para furar, mas para pequenas
acções de corte e raspagem na vertente esquerda da extremidade distal, a única aliás cuja
concavidade traduz uso humano. 

• J8-155: trata-se de um OLNI similar a I.8-92, I.8-93 e J.8-117, encontrados sobre Cm-3
e cujo significado poderia, eventualmente, ser idêntico. Este encontrava-se associado a
Cm-2.

• J.8-162: esta placa grosseiramente aparada pode bem ser considerada a matéria prima
para o talhe de uma placa de xisto gravada. A sua dimensão (15,4 x 11,80 cm) e a espes-
sura (1,57 cm) são compatíveis com placas de xisto gravadas registadas neste monumento
como I.8-259 (14,2 x 8,4, ESP. 1,12), I.9-22 (14,23 x 8,24*, ESP. 0,96 cm) ou J.9-41 (12,17
x 6,63, ESP. 0,56 cm).

• J.8-368: trata-se possivelmente de um RT proveniente do reavivamento do plano verti-
cal de um núcleo de lamelas. O ponto de percussão é assinalado por um bolbo com algu-
mas ondas de choque visíveis. No verso, identifica-se perfeitamente a depressão que cor-
respondia à face do núcleo a desbastar.

• J.9-10: poderia eventualmente tratar-se da extremidade proximal de uma lamela, mas o
aspecto convexo do lado direito da extremidade distal torna mais provável tratar-se do
resto de um reavivamento de um núcleo de lamelas.
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Tumulus

QUADRO 10
Restos de talhe, matérias primas, vária, recolhidos no Tumulus.

Qd n.0 Descrição Mp Alt x Larg Esp Peso Observações

J.9 42 RT S 14,18 x 14,39 3,43 0,90 Guarda fragmento da superfície 
cortical

I.7 1 RT QH 17,66 x 15,19 4,64 1,50 Superfície. Guarda área cortical

K.7 1 RT S 7,19 x 3,86 2,06 0,05 Revolvimento

K.7 2 RT S 9,61 x 4,09 1,55 0,10 Revolvimento

K.8 1 RT S 27,44 x 20,07 7,04 3,66 Revolvimento. Inclusões dispersas 
de biotite

K.10 4 RT CH 12,76 x 13,96 3,34 0,73 Com inclusão opalina

G.10 2 RT Q 13,79 x 5,27 2,34 0,19 Revolvimento

Recolhas de superfície

QUADRO 11
Restos de talhe, matérias primas, vária, recolhidos à superfície.

Qd n.0 Descrição Mp Alt x Larg Esp Peso Observações

SUP 6 RT QH 12,77x8,60 2,07 0,31 

6.2.1.1.3. Lâminas, lamelas (Corredor, 2; Câmara, 10, Tumulus, 1, Superfície, 0) 
Figs. 53, 54. Fig. 115:1.

Observações sobre a ficha descritiva 
Considerei, tal como em 1998, 11 categorias de descritores, de sentidos diversos: 

• (1) designação; (2) proveniência; (3) estado; (4) secção; (5) bolbo de percussão; (6) reto-
que; (7) encurvamento; (8) dimensões; (9) peso; (10) matéria prima; (11) cor, de acordo
com o código Munsell. 

• A segunda categoria referencia a peça no conjunto exumado no monumento e
reúne a indicação do quadrado (qd) e o número de inventário dentro do quadrado
(#=N.0). 

• A terceira, definiu o estado actual do artefacto: 1: todas as medidas possíveis, não se
fazendo distinção entre uma peça intacta e a integralmente recuperada por colagem; 
2: fragmento distal; 3: fragmento mesial; 4: fragmento proximal. 
(associações de situações foram referidas por agrupamento de indicadores, ex: 23, frag-
mento que inclui a área distal e mesial do artefacto; 34, fragmento incluindo as áreas
mesial e proximal) 

• A quarta categoria, referindo-se à secção, compreendeu três possibilidades: 1: triangu-
lar; 2: trapezóidal; 3: outra. 

• A quinta, o bolbo de percussão: 1: ausente do fragmento; 2: bem definido; 3: incomple-
tamente formado. 

• A sexta categoria refere-se ao retoque, em diversas subcategorias: 
RTP: quanto à presença/ausência (e considerando apenas a presença), os números indi-
cam a sua localização em áreas específicas do artefacto: 
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1: na extremidade distal; 2: na extremidade proximal; 3: em ambos bordos; 4: bordo
direito (com a peça orientada, em face); 5: bordo esquerdo. 
RTA: quanto ao ângulo: 1: rasante (cerca de 10°); 2: muito oblíquo (cerca de 30°); 3: oblí-
quo (cerca de 45°; 4: abrupto (cerca de 70°); 5: vertical (a 90°). 
RTS: quanto à sequência: 1: contínua; 2: interrompida. 
RTD: quanto à distribuição: 1: unifacial; 2: bifacial. 

• A sétima categoria, refere-se ao encurvamento do artefacto, medido a meio da altura e em mm.
• A oitava, engloba as dimensões: 1: altura (ALT); 2: largura (L), medida a meio do com-

primento; 3: espessura (ESP), idem. 
• A nona categoria, regista o PESO, à centésima do grama. 
• A décima, a matéria prima usada (MP): CH: chert; QH: quartzo hialino; R: riolite; S: sílex...

Considerando a escassa dimensão da amostra, pensei preferível descrever as lâminas e
lamelas de STAM 3 sob a forma de texto corrido, como se fez afinal para com os artefactos líti-
cos de STAM 2, mas logo a seguir a um quadro resumido. A UNIARQ tem em preparação uma
ficha descritiva normalizada para indústrias laminares e micro laminares, a resultar de um
debate, para que convidou diversos especialistas, e que será oportunamente publicada. 

Compreensivelmente, se mais uma vez evocarmos as condições pós-deposicionais que afec-
taram o monumento, a quase totalidade dos artefactos encontra-se fragmentada, não sendo pos-
sível nem medidas integrais, nem naturalmente os índices que delas derivam.

Corredor

QUADRO 12
Lâminas e lamelas recolhidas no Corredor.

Qd n.0 Descrição Mp Est S Alt Larg Esp mx Peso

H.8 18 Lâmina R? 23 T-TP 54,14* 14,42 4,30 3,74*

H.8 80 Lamela? S, C? 4 T 14,16* 10,26 4,61 0,76*

H.8 81 Lamela? QH 23 ? 7,37* 4,07* 0,74* 0,04

• H.8-18: Lâmina fragmentada, provavelmente riolite. Conserva a extremidade distal e
parte da mesial. A sua altura máxima actual é de 54,14 mm, e a espessura, lida sobre a
aresta no ponto de fractura, 4,30 mm. Peso: 3,74 g. A secção varia entre triangular na
extremidade distal, e trapezoidal na mesial. A largura na área de fractura, equivalente à
largura máxima do fragmento, é de 14,42 mm. Esta lâmina não é retocada, mas apresenta
nos dois bordos intensos sinais de uso. Esta situação é particularmente visível no bordo
direito, onde o denteado do desgaste é tão pronunciado que poderia ser confundido com
retoque abrupto ou mesmo quase vertical (Fig. 132:2).

• H.8-80: Fragmento da extremidade proximal de um artefacto de sílex ou chert, prova-
velmente uma lamela. A extremidade proximal está retocada com retoque abrupto e há
sinais de uso nos bordos. Pelo retoque da base, esta pequena peça pode eventualmente
ter sido utilizada como raspador. A secção é triangular. As dimensões actuais do frag-
mento são uma altura de 14,16 mm; largura na base de 10,26, e a espessura na extre-
midade proximal 4,61 mm. Peso: 0,76 g.

• H.8-81: Este muito pequeno fragmento corresponde com alguma probabilidade à extre-
midade distal de uma lamela de quartzo hialino, mas não é certo. Poderia também tra-
tar-se de um fragmento de uma micro ponta de seta, sendo que as pequenas pontas de
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projéctil são conhecidas em contextos funerários, mas também em sítios de habitação.
A altura actual é de 7,37 mm, a largura no plano de fractura inferior 4,07 mm e a espes-
sura, também aí medida 0,74. Secção indeterminável, devido às dimensões do frag-
mento.

Câmara

QUADRO 13
Lâminas e lamelas recolhidas na Câmara.

Qd n.0 Descrição Mp Est S Alt Larg Esp mx Peso Observações

I.9 10 LÂMINA S 23 T-TP 31,92* 10,15 4,14 1,65

I.9 13 LÂMINA S 3 TP 23,61* 13,75 3,27 1,57 Crivo. Frag.

I.9 19 LÂMINA QTZ 3 T 21,21* 12,31 4,61 1,70 Frag. – Quartzito grão fino

J.8 103 LAMELA? QH 34 T 17,80* 9,16 9,16 0,44 Artefacto de classificação 
complexa

J.9 32 LAMELA S 23 TP 20,04* 6,63 2,62 0,56

J.9 46 LÂMINA S 3 TP 56,27* 13,38 3,50 3,23

• I.9-10: Lâmina de sílex, não retocada, mas com sinais de uso, correspondendo à área
mesial e provavelmente a uma parte da área distal. A secção é triangular, passando a tra-
pezóidal cerca da extremidade distal, provavelmente por acidente de talhe ou uso que par-
tiu a aresta e provocou um negativo subrectangular. O comprimento actual é de 31,92,
a largura 10,15, e a espessura 4,14 mm. A peça evidencia ainda restos de área cortical na
extremidade oposta à que seria a distal.

• I.9-13: Fragmento correspondendo à área mesial de uma lâmina de sílex de secção tra-
pezóidal não retocada. Observam-se sinais de uso em ambos bordos. Altura actual:
23,61 mm. Largura: 13,75. Espessura: 3,27 mm. 

• I.9-19: Fragmento provavelmente pertencente a uma lâmina de quartzito. A peça conserva
parte da área distal, mas não a extremidade. Pontos disseminados de uma substância
betuminosa negra, mas como estão também presentes na área de fractura, traduzem cer-
tamente fenómeno pós-deposicional. A peça apresenta retoques particularmente visíveis
no bordo esquerdo, oblíquos e abruptos. O comprimento actual com os dois fragmentos
montados é de 21,21, a largura máxima de 12,31, e a espessura máxima de 4,61 mm.

• J.8-103: Poderá tratar-se de uma pequena ponta de projéctil, mas não é seguro. A extre-
midade proximal foi reduzida por golpes simétricos, provavelmente quatro à esquerda
e dois à direita, de forma a transformar-se numa extremidade pedunculada. O quartzo
hialino conservou vestígios da força dos golpes, estriando-se no interior.

• J.9-32: Extremidade distal e mesial de uma lamela espessa de sílex de secção trapezoi-
dal, não retocada, mas com sinais de uso. Numa das extremidades do verso, há ainda res-
tos que podem ser da antiga superfície cortical ou de deposições carbonatadas regista-
das em vários outros artefactos e ossos do monumento. Comprimento actual 20,04, lar-
gura 6,63, espessura 2,62 mm.

• J.9-46: Grande fragmento da área mesial de uma lâmina estreita de sílex. Altura actual
56,27, largura máxima 13,38, espessura 3,50 mm. Secção trapezoidal, intensos sinais de
uso nos dois bordos, particularmente visíveis no bordo direito. As duas arestas são irre-
gulares, com o percurso da que se localiza à esquerda claramente influenciado por alte-
rações do sílex com aspecto similar ao chert.
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FIG. 51 – Material lítico proveniente de STAM-3 (1).
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FIG. 52 – Material lítico proveniente de STAM-3 (2).
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FIG. 53 – Material lítico proveniente de STAM-3 (3).
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FIG. 54 – Material lítico proveniente de STAM-3 (4).
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Tumulus

QUADRO 14
Lamelas recolhida no Tumulus.

Qd n.0 Descrição Mp Est S Alt Larg Esp mx Peso Observações

G.10 3 LAMELA? QL 3 6,31 4,73 1,62 0,07 Frag. Revolvimento

• G.10-3: trata-se pouco provavelmente da parte mesial de um artefacto lamelar, ainda que,
mesmo com reservas, tal não seja seguro. Um dos lados regista vários impactos, possi-
velmente devido a uso.

6.2.1.1.4. Pontas de seta
(Corredor, 8; Câmara, 12 (ou 13, ver caso de J.8-103), Tumulus, 1, Superfície, 0)
Figs. 56, 57. Fig. 115:2.

Descrevem-se as seguintes pontas de seta, grupadas de acordo com a sua proveniência e
com os descritores distribuídos pelas seguintes categorias:

Ficha descritiva
Consideraram-se as seguintes 10 categorias: (1) proveniência; (2) estado; (3) matéria prima
(4) cor, segundo o código Munsell; (5) dimensões; (6) formato da base; (7) geometria dos
bordos; 8) secção; (9) retoque; (10) peso. 
Foram calculados dois índices: (1) alongamento, IA (altura/largura da base); (2) espessa-
mento, IE (altura/espessura). 

• A primeira categoria reuniu o quadrado (QD) e o número de inventário dentro do quadrado (#).
• A segunda categoria definiu o estado actual do artefacto (EST): 1: todas as medidas pos-

síveis; 2: extremidade distal; 3: extremidade distal e área mesial; 4: fragmento da área
mesial; 5: base e área mesial; 6: base. Sempre que falte um fragmento de uma das extre-
midades, segue-se o seguinte critério: se o fragmento ausente puder ser reconstituído,
atribui-se o valor 1*; se tal não for possível, o valor isolado de cada um dos componen-
tes identificáveis, normalmente 2-4-6.

• A terceira categoria regista a matéria prima (MP) usada (ver 6.2.1.1., ponto 12): 
• A quarta categoria refere-se à cor, usando-se, como foi norma, o código Munsell.
• A quinta categoria refere-se às dimensões e aos índices (todas as medidas em mm,

quando seguidas de * significa tratar-se de medidas reconstituídas com elevado grau de
probabilidade. Este caso verifica-se geralmente quando falta um muito pequeno frag-
mento, reconstituível pelo desenho): 1: altura (ALT); 2: largura na base (LGB); 3: espes-
sura (ESP), medida a meio do comprimento.
O índice de alongamento (IA) foi interpretado de acordo com três possibilidades: 
• alongado: > 2    
• médio: 1-2    
• curto: < 1. 
O índice de espessamento (IE) foi também interpretado de acordo com três possibilidades: 
• abatido: > 8
• médio: 4-8    
• espesso: < 4. 
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FIG. 55 – Distribuição em planta e perfil das pontas de seta de STAM-3.



• A sexta categoria refere-se ao formato da base (FB) e compreende, para STAM-3, duas
possibilidades: 1: rectilínea ou subrectilínea (não se estabelecendo diferença, uma vez
que o aspecto não rigorosamente rectilíneo – subrectilíneo – pode derivar do processo
de retoque da base); 2: côncava. 

• A sétima categoria diz respeito à geometria dos bordos (GB), compreendendo seis pos-
sibilidades: 1: rectilíneos; 2: subrectilíneos; 3: convexos; 4: subconvexos; 5: côncavos; 6:
subcôncavos; 7. convexo (na face) e plano (no verso). 

• A oitava categoria, referindo-se à secção (SC), engloba seis possibilidades: 1: triangular;
2: biconvexa; 3: planoconvexa; 4: losangular; 5: trapezoidal; 6: indiferenciada ou dema-
siado irregular para entrar em qualquer uma das categorias anteriores. 

• A nona refere-se ao retoque e inclui diversas subcategorias: 
Presença/ausência: 0=inexistência.
• 1.na face (RTF);
• 2. no verso (RTV). 
Considera-se sempre como a face a que apresenta restos da aresta original, um maior
encurvamento ou maior presença de retoque e a outra como verso. 
Quanto à localização do retoque (RTFL, RTVL): 1: bordo direito; 2: bordo esquerdo; 3:
base.
Quanto ao tipo do retoque (RTFT. RTVT): 1: rasante; 2: muito oblíquo; 3: oblíquo; 4:
abrupto; 5: vertical; 6: serrilhado (com várias possibilidades de presença cumulativa com
os tipos anteriores).
Quanto à extensão do retoque (RTFE, RTVE): 1: marginal; 2: parcial; 3: cobridor; 4: con-
tínuo; 5: interrompido. 

• A décima categoria regista o peso ao centésimo de grama.

Corredor (8 pontas de seta)

QUADRO 15
Pontas de seta recolhidas no Corredor.

Qd # Est Mp Alt Lgb Esp Ia Ie Fb Gb Sc Rtfl Rtft Rtfe Rtvl Rtvt Rtve Peso

G.8 13 1* QTZ 22,43* 16* 2,33 1,4 9,6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0,65

G.8 17 1* S 19,04 10,72 3,53 1,8 5,4 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0,44

H.8 33 1* S 17,41* 12,88 2,54 1,4 6,9 1 1 3 123 34 2 123 34 2 0,44

H.8 34 1* QTZ 21,25* 11,62 2,52 1,8 8,4 2 1 3 123 34 24 123 34 24 0,42

H.8 50 2?4? S — — 2,48 — — — — — 0 0 0 0 0 0 0,22

H.8 54 46 CH — 14,83 2,92 —- — 2 1 2 123 3 3 123 3 3 0,49

H.8 92 1* S 20,78* 12,63 3,33 1,6 6,2 2 1 2 123 3 2 123 3 2 0,59

H.8 115 1 QTZ 23,17 14,44 3,17 1,6 7,3 2 1 2 123 36 24 123 36 24 0,79

• G.8-13: quartzito negro; G.8-17: com retoques a observar particularmente; H.8-34: com
traços de betume, H.8-50 pode mesmo não se tratar de uma ponta de seta. H.8-54: chert,
com espículas de radiolarius bem nítidas.
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Câmara (12 pontas de seta)

QUADRO 16
Pontas de seta recolhidas na Câmara.

Qd # Est Mp Alt Lgb Esp Ia Ie Fb Gb Sc Rtfl Rtft Rtfe Rtvl Rtvt Rtve Peso

I.8 107 1* J 21,2* 10,6 1,86 2 11,4 2 1 2 12 36 14 12 36 14 0,43

I.8 129 1 Q 14,64 10,38 3,15 1,4 4,6 1 1 2 123 32 2 123 32 2 0,47

I.8 165 246 QTZ — 17,18 3,48 — 2 2 2 123 3 2 123 3 2 1,27

I.8 248 1 S 19,78 9,84 2,37 2 8,3 2 2 3 123 3 2 123 2 2 0,46

I.9 5 1 Q 11,12 9,90 2,65 1,1 4,2 1 2 2 123 34 2 0 0 0 0,26

J.8 179 246 CH 23,4* 21,3* 3 1,1 7,8 2 2 3 0 0 1 1 2 1 0,86

J.8 245 1 S 37,33 15,93 3,83 2,3 9,7 2 1 2 123 23 24 123 23 24 1,76

J.8 311 1 S 23,54 13,0* 3,15 1,8 7,5 2 1 2 123 3 2 123 3 2 0,63

J.8 345 Des S 0,09

J.8 442 1* CH 27,7* 17,92 1,93 1,5 14,4 1* 1 2 0 0 0 0 0 0 0,78

J.8 578 24, 6* QH — — 2,10 — — 2 2 12 3 2 12 3 2 0,44

J.9 84 1 S 21,45 14,55 2,80 1,5 7,7 2 2 2 123 34 24 123 34 24 0,42

• I.8-248, J.8-311; I.8-165, J.9-84: traços de betume de fixação; 
• J.8-103: A atribuição a esta peça da classificação ponta de seta é feita com tais reservas

que apesar de ela ser inserida nesta tabela, não a contabilizamos para efeitos estatísti-
cos. Apesar das suas relativamente pequenas dimensões, poderia tratar-se de uma peça
inacabada, o que explicaria a rugosidade cortical do seu bordo esquerdo. No verso,
observa-se que o lado direito da base está apenas fragmentado, mas o lado esquerdo apre-
senta pelo menos dois negativos atribuíveis a retoque abrupto. Se fosse efectivamente
uma peça funcional, não se poderia afastar a hipótese de se tratar de um micro furador.
A ser uma ponta de seta, até seria de um tipo praticamente ausente do grupo megalítico
de Reguengos de Monsaraz, o das pontas de seta pedunculadas. Nos ambientes fune-
rários, os artefactos relacionados com os vivos, mas especificamente talhados para os
mortos registam frequentemente pequenas alterações que se traduzem por acabamen-
tos incompletos e por alguma complacência em relação a acidentes de talhe. Algumas
peças conservam mesmo áreas corticais ou defeitos de matéria-prima, que implicariam
certamente rejeição se o seu destino fosse a utilização quotidiana.

• J.8-345: apenas uma extremidade distal.
• J.8-442: se se considerar intencional o entalhe a meio da base, ela configuraria uma base

mais côncava que subrectilínea. Creio, no entanto, tratar-se de um acidente de talhe, pelo
que se manteve a classificação 1. Nas pontas de seta de xisto, é por vezes muito difícil sepa-
rar as fracturas dos bordos, naturais, próprias do xisto, de um retoque intencional, uma vez
que nesta matéria prima nem sempre se obtém as fracturas concóidais próprias do sílex;

• I.8-248: uma notável peça pela qualidade da matéria prima e pelo tipo de retoque.

Tumulus (1 ponta de seta)

QUADRO 17 
Pontas de seta recolhidas no Tumulus. Pontos de betume detectados nesta peça.

Qd # Est Mp Alt Lgb Esp Ia Ie Fb Gb Sc Rtfl Rtft Rtfe Rtvl Rtvt Rtve Peso

H.9 4 246 S — 11,60 3,16 — — 1 2 2 123 3 2 123 3 2 0,53
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FIG. 56 – Pontas de seta provenientes de STAM-3.

H.8-115 J.8-245 J.8-311

J.9-84 J.8-345 J.8-179

J.8-442 I.8-165 I.8-129

I.8-248 J.8-103 I.8-107
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FIG. 57 – Pontas de seta provenientes de STAM-3 e enxó de pedra polida (jaspe) proveniente de STAM-3.

H.8-34 H.8-92 G.8-17

H.8-33 H.8-54 G.8-13

H.8-50 I.9-5 H.9-4

I.8-151



6.2.1.2. Pedra polida – Fig. 57:10, Fig. 136:6 e 7

O único artefacto de pedra polida recolhido no monumento é um pequeno fragmento
de uma enxó de jaspe, I.8-151, recolhido a um Z de 205,07. A observação do artefacto, que
está reduzido a dimensões que dificultam a sua interpretação, permitiu a identificação de
uma área aplanada, que corresponderia à face inferior da enxó. Tal facto, associado à sua
escassa espessura, contribuiu decisivamente para a opção tomada na sua classificação mor-
fológica.

Junto a ECm-4, a uma altimetria de 204,90, foi detectado um buraco de secção ovalada
(8 x 4 cm), estreitando para o fundo, com o comprimento de 28 cm. Poderia ser o negativo
de um cabo desagregado de instrumento de pedra polida ou de parte de um cajado de pas-
tor. A sua secção e localização afasta a possibilidade de se tratar de uma raiz desaparecida.

6.2.1.3. Artefactos para adorno pessoal: contas de colar – Fig. 59, 60, 61. Fig. 116.

O quadro descritivo dos componentes de colar, neste caso apenas contas, foi organizado de
acordo com os seguintes descritores:

• QD: Quadrado.
• #: n.0 de inventário dentro do quadrado respectivo.
• F: forma geral do componente de colar: 1. D: discóide; 2. De: discóide espessa (espessura

igual ou superior a 4 mm); 3. BTC: bitroncocónica; 4. BTCA: bitroncocónica abatida;
• TP: tipo de perfuração: 1. troncocónica; 2. bitroncocónica; 3. cilíndrica ou cilindróide; i:

irregular
• MP: matéria-prima (ver 6.2.1.1., ponto 12, e ainda:) C: cerâmica; ?: atribuição com reservas.
• Øt diâmetro total da conta
• Øp: diâmetro da perfuração
• ESP: espessura
• Peso: em gramas, ao centésimo de grama.

Todas as medidas em milímetros. Quando a perfuração tem diâmetros diferentes nas
duas faces, a leitura refere-se sempre à perfuração com maior diâmetro. Em algumas per-
furações bitroncocónicas, parece evidente que a perfuração feita em segundo lugar visa
apenas completar a perfuração feita anteriormente. Assim sendo, surgem perfurações
bitroncocónicas, que nas contas menos espessas são frequentemente irregulares, quase
cilindróides. O negativo da primeira perfuração chega a ocupar quase 4/5 da totalidade da
profundidade.
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FIG. 58 – Distribuição em planta e perfil dos elementos de adorno pessoal de STAM-3.



Contas de colar recolhidas no Corredor (16)

QUADRO 18
Artefactos para adorno pessoal: contas de colar recolhidas no Corredor.

Qd # F Tp Mp Øt Øp Esp Peso Observações

G.8 11 1 2 X 7,83 2,27 2,28 0,21

H.8 12 4 2 X 12,36 4,89 5,88 1,03 Forma irregular, perfuração descentrada

H.8 14 1 2 X 5,49 1,93 1,59 0,09 GPC**

H.8 17 1 2 X 8,00 2,33 2,14 0,23

H.8 27 1 2 X 7,91 3,89 3,02 0,25

H.8 43 1 2 X 5,45 2,62 1,74 0,08 GPC

H.8 44 4 2 X 8,94 3,61 3,81 0,45

H.8 57 1 2 X 5,21 1,59 1,55 0,13 GPC

H.8 74 4 2 X 8,85 2,23 2,61 0,37 Perfuração irregular, descentrada numa face

H.8 77 4 2 X 8,91 2,75 2,85 0,35

H.8 103 1 1 X 7,80 3,78 1,44 0,23 GCDXL***

H.8 124 1 1 X 7,74 2,85 2,66 0,33

H.8 125 1 1 X 7,84 3,38 1,91 0,19 GCDXL

I.8 37 1 2 X 8,53 3,2* 2,66 0,32 Perfuração não exactamente convergente, irregular*

I.8 97 1 1 X 5,27 2,37 1,76 0,07 GPC

I.8 100 1 3 X 4,99 1,20 1,36 0,06 GPC

* Troncocónica a partir de uma face e com duas perfurações fundindo-se no mesmo plano na outra.
** Grupo das pequenas contas.

*** Grupo das grandes contas de xisto laminar.

Contas de colar discóides e bitroncocónicas abatidas recolhidas na Câmara (107)

QUADRO 19
Artefactos para adorno pessoal: contas de colar recolhidas na Câmara.

Qd # F Tp Mp Øt Øp Esp Peso Observações

I.8 13 4 2 X 8,78 2,54 3,34 0,41

I.8 16 1 2 A 8,25 2,33 1,92 0,23

I.8 27 1 2 SP 9,21 4,18 2,59 0,28 Muito boleada. Perfuração descentrada 
e divergente. SP alterado

I.8 39 1 1 X 8,52 3,00 2,71 0,32

I.8 67 1 2 A 8,11 2,42 3,33 0,35 Aspecto geral em perfil: troncocónico

I.8 117 1 2 X 7,99 2,24 2,86 0,31

I.8 120 1 1 SP 8,44 2,47 2,94 0,35 Inclusões dispersas de biotite

I.8 121 1 2 X 5,32 2,21 1,85 0,09 GPC.

I.8 122 1 3 X 9,35 2,71 2,19 0,31

I.8 123 1 1 X 9,24 2,46 1,72 0,24

I.8 132 1 2 X 8,03 2,19 2,01 0,22

I.8 136 1 1 X 8,13 3,30 2,28 0,24

I.8 143 1 3 X 8,44 2,55 1,58 0,18 GCDXL

I.8 150 1 2 SP 8,03 2,52 3,16 0,32 Perfuração descentrada e divergente. Inclusões 
dispersas de biotite

I.8 152 4 2 X 8,63 2,40 2,80 0,28

I.8 159 1 2 X 7,88 2,06 1,76 0,21
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QUADRO 19 [Cont.]
Artefactos para adorno pessoal: contas de colar recolhidas na Câmara.

Qd # F Tp Mp Øt Øp Esp Peso Observações

I.8 171 1 3 A 5,57 2,55 1,31 0,06 GPC

I.8 175 1 3 SP 6,35 2,97 1,65 0,07 Fractura a 2/3. Inclusões dispersas de biotite

I.8 193 1 1 X 9,64 2,81 2,25 0,39 GCDXL?

I.8 194 1 3 SP 8,88 3,03 2,35 0,28

I.8 214 1 3 X 9,00 2,90 2,84 0,35

I.8 216 1 2 A 7,95 1,79 2,47 0,26 Inclusões dispersas de biotite

I.8 231 1 3 X 6,11 1,47 0,93 0,05

I.8 232 1 3 X 5,52 1,88 1,16 0,06 GPC

I.8 250 1 3 SP 7,91 1,93 2,51 0,26 Inclusões dispersas de biotite

I.8 264 1 3 SP 8,51 1,84 2,44 0,27 Inclusões dispersas de biotite e algumas anfíbolas

I.8 277 1 3 X 7,72 2,45 2,02 0,18

I.8 282 1 1 X 9,31 2,51 1,94 0,36

J.8 1 2 3 SP 9,61 2,99 4,58 0,65

J.8 5 1 2 A 9,16 3,47 2,98 0,36 MP entre o anfibolito e o serpentinito. Inclusões 
dispersas de biotite

J.8 7 2 3 SP 9,64 2,94 4,67 0,82

J.8 35 1 3 X 5,06 2,13 0,86 0,04 GPC, fragmentada em duas

J.8 42 1 1 SP — — 2,52 0,08* Muito fragmentada. Não foi desenhada

J.8 45 1 3 X 8,22 2,92 1,61 0,17 GCDXL. Foi colada

J.8 74 1 2 X 8,88 3,05 3,76 0,33

J.8 83 1 2 X 7,55 2,60 1,34 0,25 GCDXL. Inclusões dispersas de biotite

J.8 89 1 2 X 7,30 3,18 3,55 0,28

J.8 94 1 2 X 5,79 2,55 1,48 0,08 GPC

J.8 101 1 1 X 8,44 2,24 1,28 0,18

J.8 124 1 1 X 5,84 1,77 1,98 0,11 GPC

J.8 151 1 1 X 5,97 2,00 1,29 0,07 GPC

J.8 201 - - SP —— —— 2,45 0,08* Muito fragmentada. Não foi desenhada

J.8 202 1 2 X 9,05 3,19 2,96 0,38

J.8 206 1 1 X 9,18 2,54 2,41 0,31

J.8 208 1 1 X 9,11 2,83 3,33 0,37 Vários fragmentos colados

J.8 211 2 3 X 9,44 2,79 4,13 0,53

J.8 241 1 3 X 9,76 2,49 2,60 0,46 Bordos muito bem polidos e rectilíneos

J.8 248 4 2 X 9,64 3,53 4,47 0,51 Perfuração descentrada numa face. Bordos 
muito polidos

J.8 307 1 1 X 8,38 2,18 1,82 0,21

J.8 324 1 2 X 8,16 2,26 2,44 0,25

J.8 335 1 3 X 5,84 2,36 1,17 0,05 GPC

J.8 338 1 3 X 9,24 2,88 3,45 0,48

J.8 353 1 1 X 8,75 3,52 2,44 0,30

J.8 355 4 2 SP 7,54 2,46 2,85 0,28

J.8 356 1 2 SP 8,03 2,34 1,74 0,20

J.8 357 1 1 X 8,30 2,48 1,89 0,23

J.8 387 1 2 X 8,66 3,09 3,39 0,40

J.8 405 1 1 X 8,24 2,48 1,54 0,21
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QUADRO 19 [Cont.]
Artefactos para adorno pessoal: contas de colar recolhidas na Câmara.

Qd # F Tp Mp Øt Øp Esp Peso Observações

J.8 415 4 1 SP 8,62 2,48 2,23 0,26

J.8 457 1 2 SP 8,90 2,81 3,38 0,42

J.8 496 4 2 SP 8,95 2,88 2,74 0,30

J.8 508 4 2 X? 9,03 3,05 3,57 0,32*

J.8 519 1 2 X 8,55 2,54 1,73 0,23

J.8 534 1 1 X 5,45 1,94 1,73 0,08 GPC

J.8 538 4 1 SP 10,60 3,96 3,86 0,60

J.8 577 1 1 X 4,05 1,63 1,20 0,04 GPC

J.8 579 4 2 X 8,81 3,09 2,40 0,33

J.8 589 1 2 X 8,27 2,52 2,15 0,24

J.8 641 1 2 X 8,06 2,04 2,28 0,27

J.8 644 1 2 X 8,55 2,50 2,94 0,29

J.8 645 2 2 SP 9,36 2,06 4,28 0,62 Foi colada

J.8 657 1 1 SP 8,74 3,63 2,12 0,22

J.8 659 4 2 SP 7,20 1,90 2,57 0,20

J.8 669 1 1 X 9,76 2,53 3,31 0,57

J.8 670 4 2 SP 9,00 2,72 3,37 0,40

J.8 697 1 2 X 5,69 2,10 1,62 0,07 GPC

J.8 698 1 2 X 5,59 2,22 1,23 0,07 GPC

J.8 737 1 2 X 5,44 2,77 1,64 0,08 GPC

J.8 750 4 2 SP 7,62 2,05 2,93 0,29

J.8 751 4 2 SP 9,31 2,87 3,23 0,41

J.8 768 2 1 SP 9,16 3,05 4,12 0,61 Sob ECm-5 de 2.a fase. Perfil em tronco de cone

J.9 3 1 2 SP — — 2,09 0,09* Fragmento. Não desenhada

J.9 37 1 1 X 8,47 2,10 1,60 0,18 Partida no sentido transversal?

J.9 38 4 2 X 9,05 2,68 4,64 0,53

J.9 43 1 2 X 8,87 2,09 2,13 0,27

J.9 62 1 3 SP 8,52 2,45 2,72 0,18* Não foi desenhada. Inclusões dispersas de biotite. 
Fragmentada

J.9 67 2 2 SP 9,53 2,74 3,95 0,65

J.9 72 1 2 X? 8,44 2,99 2,31 0,24

J.9 73 1 3 SP 8,79 2,24 1,89 0,25

J.9 75 1 1 SP 9,27 3,50 2,23 025

J.9 81 1 1 X 9,33 2,64 2,77 0,38

J.9 113 1 1 SP 8,28 2,58 2,94 0,35

J.9 128 4 2 X 8,51 2,57 2,72 0,33

GPC: Grupo das pequenas contas. GCDXL: Grupo das contas de xisto laminar
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Contas de colar discóides recolhidas na Câmara junto ao esteio de cabeceira, 
a um z de 205,38 (3, do total de 107)

QUADRO 20
Artefactos para adorno pessoal: grupo de contas de colar discóides recolhidas na
Câmara (junto a ECm-4).

Qd # F Tp Mp Øt Øp Esp Peso Observações

J.9 12 1 2 X 8,44 2,72 3,12 0,34 Perfil em tronco de cone

J.9 13 1 2 SP 8,71 2,71 2,83 0,34 Inclusões dispersas de biotite

J.9 14 1 2 X 8,17 2,10 1,90 0,19

Contas de colar discóides recolhidas na Câmara no alvéolo original 
do esteio Cm-5, a um z de 204,91, uma delas a 204,93 (11, do total de 107)

QUADRO 21
Artefactos para adorno pessoal: contas de colar recolhidas na Câmara (Cm-5).

Qd # F Tp Mp Øt Øp Esp Peso Observações

J.9 99 1 2 X 8,59 3,20 2,55 0,32 Perfil em tronco de cone

J.9 100 1 1 X 8,68 3,19 1,74 0,24

J.9 103 1 2 X 8,60 2,56 2,85 0,36 Inclusões dispersas de biotite

J.9 104 4? 3 SP 8,21 2,22 2,52 0,25 Inclusões dispersas de anfíbolas pretas

J.9 105 1 1 SP 8,85 2,41 2,28 0,25 Inclusões dispersas de anfíbolas pretas

J.9 106 4 2 SP 8,81 2,79 2,77 0,35 Inclusões dispersas de granadas (granulotito 
máfico?)

J.9 107 1 2 X 8,09 1,97 2,80 0,28 Perfil em tronco de cone.

J.9 108 1 3 SP 8,25 2,30 1,65 0,18 Inclusões dispersas de biotite. Numa das faces, 
perfuração incompleta: Ø 1,51. 

J.9 109 4 1 X 8,08 2,48 2,46 0,28

J.9 110 1 2 X 8,65 2,63 1,81 0,23

J.9 112 1 2 X 8,55 2,28 2,60 0,30

Contas bitroncocónicas da Câmara (2)

QUADRO 22
Artefactos para adorno pessoal: contas de colar bitroncocónicas recolhidas na
Câmara.

Qd # F Tp Mp Larg Alt Øp Peso Observações

I.8 176 3 — C 18,45 11,08 1,33 1,76 Categoria TP impossível de observar sem destruir 
o artefacto.

I.8 192 3 2 SP 21,97 16,52 5,34 7,11 Sinais de uso na perfuração?

No caso dos componentes de colar com forma bitroncocónica, eles são descritos orientados no sen-
tido da suspensão, portanto com a maior medida na horizontal. Assim, a largura corresponde ao
eixo maior da peça e a altura ao diâmetro máximo na ruptura de planos central, uma aresta mais
ou menos abatida pelo polimento. Manteve-se a leitura do diâmetro da boca de um dos orifícios
para suspensão.
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• I.8-192: Aresta ligeiramente abatida, tal como as extremidades. Desgaste provocado pelo
fio de suspensão visível nos orifícios. Matéria-prima provavelmente proveniente de Serpa ou
Mombeja.

Contas de colar recolhidas no Tumulus (2)

QUADRO 23
Artefactos para adorno pessoal: contas de colar recolhidas no Tumulus.

Qd # F Tp Mp Øt Øp Esp Peso Observações

I.7 3 1 2 SP 9,01 2,62 2,65 0,28 Arestas muito boleadas

H.9 5 1 2 X 8,31 2,48 3,16 0,33 Arestas boleadas
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FIG. 59 – Contas de colar provenientes de STAM-3 (1).

G.8-11

H.8-12               H.8-14 H.8-17 H.8-27 H.8-43 H.8-44 H.8-57 H.8-74

H.8-77 H.8-103 H.8-124 H.8-125           H.9-5 (Tumulus)

I.8-37 I.8-97 I.8-100
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FIG. 60 – Contas de colar provenientes de STAM-3 (2).

J.8-45 J.8-74 J.8-83 J.8-101 I.8-117 J.8-202 J.8-208 J.8-356

J.8-357 J.8-405 J.8-415 J.8-496 J.8-508 J.8-519 J.8-589 J.8-750

J.8-751 J.8-768 J.8-35 J.8-94 J.8-124 J.8-151 J.8-335 J.8-534

J.9-12 J.9-13 J.9-14 J.9-37 J.9-38 J.9-43 J.9-67 J.9-72

J.9-73 J.9-75 J.9-81 J.9-99 J.9-100 J.9-103 J.9-104 J.9-105

J.9-106 J.9-107 J.9-108 J.9-109 J.9-110 J.9-112 J.9-113

J.9-128

J.8-577 J.8-697 J.8-698 J.8-737
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FIG. 61 – Contas de colar provenientes de STAM-3 (3).

I.8-13 I.8-67 I.8-122 I.8-123 I.8-214

I.8-150 I.8-152 I.8-193 I.8-194 I.8-216

I.8-264 I.8-282 I.7-3 I.8-120 I.8-16 I.8-39 I.8-27 I.8-143

I.8-136 I.8-159 I.8-132 I.8-277 I.8-250 I.8-175 I.8-231 I.8-171

J.8-1 J.8-5 J.8-7 J.8-89 J.8-206 J.8-211 J.8-241 J.8-248

J.8-307 J.8-324 J.8-338 J.8-353 J.8-355 J.8-387 J.8-457 J.8-538

J.8-579 J.8-641 J.8-644 J.8-645 J.8-657 J.8-659 J.8-669 J.8-670

I.8-176
I.8-232 I.8-121

I.8-192



6.2.1.4. Artefactos para adorno pessoal: osso polido e alfinetes de cabelo – Fig. 62.

(13 fragmentos, todos provenientes da Câmara, e de idêntica altimetria os que foram regis-
tados tridimensionalmente, correspondendo possivelmente a um número mínimo de
cinco alfinetes de cabelo)

• EST (estado): 1: extremidade proximal; 2: área mesial (entrando nesta categoria todos os
fragmentos que não pertencem claramente às extremidades); 3: extremidade distal

• ALT (altura), em mm, sempre indicada em relação ao fragmento e não à peça, uma vez
que não existe nenhuma completa em STAM-3.

• ESP (espessura)
• SC (secção): 1. circular e subcircular; 2. elipsóide.
• TP (traços de polimento): 0. inobserváveis no fragmento; 1. oblíquos; 2. transversais; 3.

longitudinais.

QUADRO 24
Artefactos para adorno pessoal: osso polido e alfinetes de cabelo recolhidos na
Câmara.

Qd # Est Alt Esp Sc Tp Z Observações

I.8 167a 23 49,41 4,18 1 1 204,98 Traços de polimento muito densos

I.8 167b 2 36,36 4,45 2 12 204,98 Registo desdobrado, por se tratar de 2 peças diferentes

I.8 237 204,85 Peça desaparecida

J.8 592 2 20,35 5,39 1 12 204,85

J.8 634 2 101 6,7 12 1 204,82 Cinco fragmentos, de que se desenharam três

J.8 675 2 31,5 4,96 1 1 Crivo. Sinais de fogo em toda a superfície de fractura 
e fora dela

J.8 690 — — — — — — Cinco pequenos frags. muito destruídos e não 
desenhados

J.8 716 — — — — — — Pequeno frag muito destruído e não desenhado

J.8 717 2 16,24 5,4 1 12 — Crivo. Matéria mineral aderente à secção

J.8 722 123 180 9,26 1 — 204,75 Oito fragmentos. ESP medida no topo

J.8 742 2 26,57 8,19 2 0 —

J.8 790 3 1 205,00 Identificado no laboratório, junto a fauna

J.9 115 2 21,93 6,28 1 13 204,91 Alvéolo junto a ECm-5

• J.-634: a altura resulta da soma das cinco alturas medidas e cuja discriminação é injus-
tificável. Trata-se indubitavelmente da mesma peça, mas as conexões dos fragmentos não
estão claras, devido ao seu mau estado de conservação.

• J.8-722: fragmentos pertencentes a um único alfinete de cabelo monóxilo associado à
deposição funerária Cm-7 e à grande placa recortada. A peça estaria completa, mas em
muito mau estado de conservação e ao ser retirada fragmentou-se. Logo abaixo do topo
do alfinete, arrancam dois sulcos largos, simétricos, que dão ao topo um vago aspecto
antropomórfico. Do sulco da direita, partem quatro incisões quase horizontais, paralelas,
que nem são ocasionais, nem têm que ver com o polimento intenso que a peça sofreu.
Devido à destruição registada no lado esquerdo, não é possível dizer se existiriam outras
incisões de esse lado. A peça foi impregnada manualmente com Paraloid, como forma de
impedir a desintegração activa que estava a sofrer. A degradação do osso é de tal ordem,
que foi desenhada por lavar e consequentemente não foi possível observar as superfícies
limpas, uma vez que tal implicaria a destruição do que restava de este artefacto.
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FIG. 62 – Artefactos de osso polido provenientes de STAM-3.

J.8-722

I.8-300

J.8-675 J.8-742 J.9-115 J.8-592

J.8-634 J.9-129 I.8-167a I.8-167b

J.8-s.n. J.8-717 J.8-715



Outros artefactos de osso polido que não alfinetes de cabelo

QUADRO 25
Artefactos de osso polido, que não alfinetes de cabelo, recolhidos na Câmara.

Qd n.0 Est Alt Esp Sc Tp Observações

I.8 300 2 20,4* 3,82 2 +

J.8 715 2 10,57* 2,28 2 + Talvez um fragmento de um furador.

J.9 129 23 ** ** 2 + O fragmento maior tem a altura de 28,39, a largura de 7,43, 
a espessura de 3,59 mm. O mais pequeno tem a altura de 17,03, 
largura de 4,32, a espessura de 2,19.

• I.8-300: Provavelmente parte da área mesial de um artefacto de osso polido que sofreu
acção ou contacto com fogo em microáreas da sua superfície; traços de polimento oblí-
quos à linha longitudinal do artefacto

• J.9-129: são dois fragmentos do que pode ter sido um furador ou um instrumento afim,
mas pouco provavelmente um alfinete de cabelo, uma vez que estes normalmente não
são espatulados na área mesial e na extremidade distal. Regista muito intensos e aper-
tados traços de polimento, oblíquos e por vezes quase transversais (no bordo).

6.2.1.5. Cerâmica

Na elaboração de uma listagem de descritores para a cerâmica recolhida em STAM-3, recu-
perei mais uma vez, revendo-os, os critérios que usei em 1989 (Gonçalves, 1989a, p. 147-150).
Manteve-se assim, como primeira divisória classificativa para os recipientes cerâmicos, e segundo
o critério de Balfet, que adoptei, uma separação entre formas abertas e fechadas, considerando
forma aberta toda aquela em que o diâmetro externo da abertura (dea) coincide com o diâmetro
máximo (dmx) e forma fechada aquela em que o diâmetro externo da abertura é inferior ao diâ-
metro máximo. Nos quadros que reúnem as descrições, suprimiram-se as colunas não usadas.

Após a identificação da peça (QD=Quadrado; #=n.0 de inventário dentro do quadrado), os
descritores são os seguintes:

• FG forma geral: A: aberta; F: fechada.
• EST estado compreende as seguintes possibilidades: 1: completo; 2: ligeiramente frag-

mentado; 3: bordo; 4: bojo; 5: fundo. 
• HP homogeneidade da pasta: a pasta foi classificada como: 1: compacta; 2: semi-compacta;

3: pouco compacta. 
• CNP: Os componentes não plásticos foram agrupados quanto ao seu número ou frequên-

cia em: 1: abundantes; 2: em número mediano; 3: escassos. 
• quanto às suas dimensões (CNPd) em: 1: finos (0,1 a 0,25 mm); 2: médios (0,25 a 0,5 mm);

3: grandes (> que 0,5 mm).
• quanto à matéria prima identificada (CNPmp): 1: quartzo; 2:quartzo hialino; 3: micas (bio-

tite e moscovite); 4: outros.
• A cor dominante (CD) e a secundária (CS) seriam sempre indicadas de acordo com a clas-

sificação Munsell, mas consideradas as situações pós deposicionais foram aqui omitidas. 
• ASE, ASI: As superfícies externa (ASE) e interna (ASI) foram classificadas quanto ao aca-

bamento em: 1: rugosa; 2: alisada; 3: polida; 4: aguada; 5: engobe.
• CZ: A cozedura foi classificada como: 1: oxidante; 2: redutora; 3: oxidante com arrefeci-

mento redutor; 4: redutora com arrefecimento oxidante. 
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• BE. BD: O bordo foi classificado de acordo com dois critérios, o que registava o seu espes-
samento (BE) e o que referia a sua orientação ou direcção (BD). 

• Quanto ao espessamento, consideraram-se as seguintes categorias: 1: não espessado;
2. aplanado; 3. em bisel simples; 4. em bisel duplo; 5. espessado internamente; 6. espes-
sado externamente; 7. «almendrado».

• Quanto à direcção do bordo, registaram-se as seguintes categorias: 1. bordo recto; 2. bordo
convergente*; 3. exvertido; 4. introvertido.
* quando traduz a convergência num ponto mais ou menos central das paredes interna
e externa.

Três aspectos das cerâmicas, as perfurações, os mamilos e as carenas, foram também descritos. 
As perfurações (PF) podem ter interpretações diversas, sendo as mais comuns duas: 

• (1) perfurações para passagem de corda para suspensão; (2) perfurações de reparação,
«gatos». 
Normalmente só com peças inteiras é possível definir com rigor uma opção, ainda que
para as cerâmicas pré-históricas não seja clara a existência de «gatos», frequentes a par-
tir da Idade do Ferro. 

• As perfurações justificaram as seguintes categorias: 0: inexistentes; 1: não constatadas;
2: isoladas; 3: apareadas. 

• MM: Os mamilos foram referidos pelas categorias seguintes: 0: inexistentes; 1: não cons-
tatados; 2: verticais; 3: horizontais; 4: isolados; 5: apareados. 
As categorias 3 a 6 são eventualmente cumulativas. 

• CR: as carenas foram distribuídas pelas categorias normais: 1. altas; 2. médias; 3 baixas;
4. indetermináveis. 
Considerou-se como definidor de uma carena média o facto de ela se situar sensivel-
mente a metade da altura do recipiente, de uma carena alta o facto de ela se encontrar
acima de metade da altura e baixa quando se encontra abaixo daquele indicador. 

• D: mediram-se os seguintes diâmetros: dia: diâmetro interno da abertura ou boca; dea:
diâmetro externo da abertura; dbj: diâmetro do bojo, tanto quando ponto de inflexão,
tanto quando carena; dmx: diâmetro máximo.
Sempre que se tratou de um bordo não espessado, em bisel duplo, considerou-se dia=dea
e leu-se o diâmetro a partir do ponto de ruptura de inflexão do bisel.

• ESP: mediram-se as seguintes espessuras*: eb: espessura do bordo; ebj: espessura do bojo;
ef: espessura do fundo; emx: espessura máxima.
* quando se trata de um bordo convergente, em bisel simples ou duplo, a medida teó-
rica por defeito é 0 (zero). Quando referida, diz respeito ao ponto de inflexão de ambas
paredes, interna e externa. 

• Mediram-se as seguintes alturas: alt: altura total do recipiente; af: altura do fundo. 
• Igualmente se registou a largura do lábio (ll). 
• Os índices previstos foram os seguintes, ainda que a falta de medidas para os obter (ape-

nas duas situações totalmente fiáveis) tivesse anulado o registo: 
• Índice de profundidade: ip’: alt x 100/ dia; 
• 2.0 índice de profundidade: ip”: alt x 100/ dmx; 
• Índice de abertura: iab: dea x 100/ dbj; 
• Índice de largura: ill: 11 x 100/ dea. 
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STAM-3, Cerâmicas desenhadas, com formas reconstituídas 

Corredor G.8-3; G.8-6; G.8-7; G.8-18; G.8-19; G.8-21; H.8-7 (vaso completo); H.8-70; H.8-
72; H.8-76; H.8-107; H.8-143; I.8-91

Câmara Depósito de fundação: J.8-707; J.8-744; J.8-763; J.8-764; J.8-778+J.8-723.

Recolhas gerais na Câmara
I.8-9; I.8-45; I.8-50; I.8-66; I.8-95; I.8-114; I.8-138; I.8-145; I.8-153; I.8-177; I.8-184; 
I.8-185+I.8-40; I.8-212; I.8-221; I.8-224; I.8-225; I.8-228; I.8-229; I.8-236; I.8-291; I.8-305;
I.9-4; I.9-7; I.9-15; I.9-23; I.9-29; I.9-30; I.9-31; J.8-14; J.8-15; J.8-21; J.8-85; J.8-86; J.8-104;
J.8-113; J.8-199; J.8-349; J.8-363; J.8-418; J.8-432+I.8-303; J.8-448; J.8-488; J.8-553+
I.8-147+J.8-352+J.8-529; J.8-607; J.8-638; J.8-639; J.8-785 ; J.8-787+J.8-676; J.9-1; J.9-4; 
J.9-16; J.9-19; J.9-59; J.9-69; J.9-79; J.9-80; J.9-127; J.9-130.

O fragmento J.8-220 não permitiu reconstituição de forma. No entanto, sendo parte do único
vaso decorado identificado em STAM-3 foi objecto de fotografia individualizada (Fig. 119:1).

Tumulus 
D.13-1; E.13-1; F.10-1; F.10-2; H.9-1; H.9-2; I.7-2+SUP-14; K.10-1; K.10-3; K.8-2; 
SUP-15+SUP-8.

Listagem das cerâmicas desenhadas e objecto de descrição específica da Câmara, Corredor
e Tumulus. 
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FIG. 63 – Distribuição em planta e perfil da cerâmica recolhida em STAM-3.
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FIG. 64 – Cerâmicas provenientes do Corredor de Stam-3 (1).
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FIG. 65 – Cerâmicas provenientes do Corredor de Stam-3 (2).
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FIG. 66 – Cerâmicas provenientes do depósito de fundação em fossa, na Câmara de Stam-3.
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FIG. 67 – Cerâmicas provenientes da Câmara de Stam-3 (1).
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FIG. 68 – Cerâmicas provenientes da Câmara de Stam-3 (2).
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FIG. 69 – Cerâmicas provenientes da Câmara de Stam-3 (3).



144
STAM 3, A ANTA 3 DA HERDADE DE SANTA MARGARIDA (REGUENGOS DE MONSARAZ)

FIG. 70 – Cerâmicas provenientes da Câmara de Stam-3 (4).
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FIG. 71 – Cerâmicas provenientes da Câmara de Stam-3 (5).
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FIG. 72 – Cerâmicas provenientes da Câmara de Stam-3 (6).
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FIG. 73 – Cerâmicas provenientes da Câmara de Stam-3 (7).
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FIG. 75 – Cerâmicas da última fase de uso da Câmara de Stam-3 (taça I.8-95, associada a Cm-3, e I.8-114, esferoidal globular,
associado ao cão e com traços internos de combustão de enxofre). I.8-114. Diâmetro externo da abertura de I.8-95: 11 cm.

FIG. 74 –  Cerâmica (J.8-553) proveniente da Câmara de Stam-3 (8).
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FIG. 76 – Cerâmicas provenientes do Tumulus de Stam-3.


