
Estampas 



 Est. I 

 
alização da estação na carta de escala 1/25 000. 



Est.  II  

 
1 — Croquis  de  localização  genérica  dos  monumentos  de   Outeiro   de  Gregos. 

 

2 — O plateau de Outeiro de Gregos, vendo-se, ao centro, a Mamoa 1 no início da 
escavação e,  à  esquerda,  do lado oposto da estrada,  a Mamoa 2. 



 

 





 
1 — Aspecto da mamoa antes dos trabalhos, vendo-se um bloco tombado, 

mais proeminente, nas proximidades da câmara, sem qualquer relação com o monu-
mento, como a escavação demonstrou. 

 
2 -- O monumento num momento das decapagens, observando-se já o seu 

desusado prolongamento para ESE (em primeiro plano) e, bem nítidas, duas lajes 
fincadas parecendo dividir a mamoa da sua estrutura periférica (descoberta na 
sequência dos trabalhos). 

Est. V 



 

A câmara e o anel de contrafortagem periférica (vistos aproximadamente de ENE). 

Est. VI 



 
O  anel  lítico  de  contrafortagem  na  zona  SSW  do  monumento.    Verifique-se o 

facto de ele assentar sobre um nível de terra vegetal com cerca de 20 cm de potência. 

Est. vn 



Est . VIII 
 

 

 

 

 

O anel lítico de  contrafortagem  do lado  NNE do monumento. 



Est. IX 

 

1 — Aspecto do monumento durante os trabalhos, visto de WNW. Em pri-
meiro plano, grande laje pertencente ao anel lítico de contrafortagem, o qual, à super-
fície, não era visível nessa zona. A seguir, grande laje pousada, correspondente ao 
enchimento do tumulus e, antes da primeira figura humana, laje inclinada pertencente 
ao contraforte da câmara. 

 
2— Corte da extremidade SSW do monumento : 

1 — terra vegetal castanho-escura; 2 — terra vegetal castanha, mais clara; 3 — saibro de 
base. 

Atente-se no  carácter  plano,   horizontal,   do  lajeado  externo  visível  no  corte, 
sobre a camada 2. 



Est.  X 

 
1—Aspecto do enchimento da câmara,  entulhada com grandes blocos e lajes, 

no começo das escavações. 

 

2 — Outro   momento   da   escavação   da   câmara,   vendo-se   um   provável   esteio 
tombado no fundo, além de outra grande laje. 

 

3—Fase final  da escavação da câmara,  vendo-se o granito alterado do subs-
tracto.   Foi sob uma das pequenas pedras do fundo que se encontrou a peça metálica. 



Est. XI 

MAMOA1 

OUT. GREGOS 

CÂMARA-PLANTA 

Planta  da   câmara  do  monumento.    O   5.º   esteio  que  falta  no   canto  inferior 
esquerdo  achava-se tombado no fundo. 



Est. XII 

CÂMARA ALÇADO 
NNE-SSW MAMOA 1 

OUT. GREGOS 
BAIÃO  

 

 

1 — Alçado da câmara, do qual ressalta a pouca altura da mesma, e a disposição 
dos esteios e lajes de contrafortagem,  «deitados» sobre o seu lado maior. 

 

2 — Aspecto  dos  trabalhos  de  decapagem na  estrutura periférica   (foto  tirada 
de ESE). 



 

O monumento numa fase adiantada dos trabalhos, quando a parte central 
da estrutura periférica (em primeiro plano) se encontrava a ser desmontada (foto 
tirada de ESE). 

Est. XIII 



 

M A MO A       
OUTEIRO    
B A I Ã O 
PLANTA   AN



 

Est. XV 



Est. XVI 

 

 

1 — A — peça metálica encontrada no fundo da câmara;  B — artefacto análogo 
descoberto por Brochado de Almeida na Mamoinha do Monte da Cerca (Esposende). 

 

2—Aspecto do vaso com mamilos encontrado na estrutura periférica  (a régua 
mede cerca de 16,4 cm). 



 

1 — Minuciosa  decapagem  da   área   onde   apareceram   os  fragmentos  do   vaso 
das figuras anterior e seguinte. 

 

 
2 — Vaso com mamilos e asa encontrado sob o lajeado da estrutura periférica 

(desenho de Susana O. Jorge). 

Eat. XVII 



 

 

 
1 — Outros   vasos  descobertos  na  estrutura  periférica   (desenhos  de   Susana O. 

Jorge) . 

 

2 — A base da estrutura periférica no fim dos trabalhos (superfície do 
saibro). Assinalados por asteriscos os «buracos de poste» (uns certos, outros possíveis 
(foto tirada aproximadamente de NNW). 

Est. XVIII 



Est.   XIX 
 

1 — Dois dos «buracos de poste» da figura anterior, vendo-se à esquerda 
o buraco principal e, à direita. o secundário (escora do poste principal?) (foto tirada 
aproximadamente de ENE).  A escala mede c. de 54 cm. 

MAMOA  1 
OUTEIRO   DE  GREGOS 
Baião 
estrutura   leste 
planta 
após  a escavação



 


