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(001) 

Túmulo sem Numeração no Dromos do Túmulo em Câmara V. Necrópole 

Micênica na Deiras. A. 

Referências: Vollgraff, W. BCH 28 (1904), p. 366; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 

35. 

1) Descrição geral: Encontrado no dromos do túmulo em câmara micênico V na 

Necrópole Micênica da Deiras, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas francesas realizadas em 1902 e 1904 por W. Vollgraff. 

Trata-se de um túmulo em cista retangular, construído e fechado com placas de 

pedras irregulares. Não foram encontrados restos ósseos no interior da cista. Não 

há informações sobre a orientação ou dimensões da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: Apesar do túmulo não apresentar nenhuma oferenda, Vollgraff o data 

a partir da análise estratigráfica, classificando-o apenas como “Geométrico”. 

Segundo o autor, o enterramento foi encontrado no nível estratigráfico em que 

foram identificados vários fragmentos cerâmicos com decoração típica 

geométrica, atestando a ocupação e a reutilização dos túmulos micênicos durante 

períodos posteriores, no início da Idade do Ferro. 
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(002) 

Túmulo sem Numeração no Dromos do Túmulo em Câmara V. Necrópole 

Micênica na Deiras. B. 

Referências: Vollgraff, W. BCH 28 (1904), p. 366; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 

35. 

1) Descrição geral: Encontrado no dromos do túmulo em câmara micênico V na 

Necrópole Micênica da Deiras, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas francesas realizadas em 1902 e 1904 por W. Vollgraff. 

Trata-se de um túmulo em cista retangular, construído e fechado com placas de 

pedras irregulares. Não foram encontrados restos ósseos no interior da cista. Não 

há informações sobre a orientação ou as dimensões da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: Apesar do túmulo não apresentar nenhuma oferenda, Vollgraff o data 

a partir da análise estratigráfica, classificando-o apenas como “Geométrico”. 

Segundo o autor, o enterramento foi encontrado no nível estratigráfico em que 

foram identificados vários fragmentos cerâmicos com decoração típica 

geométrica, atestando a ocupação e a reutilização dos túmulos micênicos durante 

períodos posteriores, no início da Idade do Ferro. 
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(003) 

Túmulo sem Numeração no Dromos do Túmulo em Câmara V. Necrópole 

Micênica na Deiras. C. 

Referências: Vollgraff, W. BCH 28 (1904), p. 366; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 

35. 

1) Descrição geral: Encontrado no dromos do túmulo em câmara micênico V na 

Necrópole Micênica da Deiras, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas francesas realizadas em 1902 e 1904 por W. Vollgraff. 

Trata-se de um túmulo em cista retangular, construído com placas de pedras 

irregulares. Não foram encontrados restos ósseos no interior da cista. Não há 

informações sobre a orientação ou as dimensões da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e um objeto em bronze. 

2.1) Metais. Um grosso anel em bronze, sem informações sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada com decoração geométrica, sem informações 

sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(004) 

Túmulo sem Numeração no Dromos do Túmulo em Câmara V. Necrópole 

Micênica na Deiras. D. 

Referências: Vollgraff, W. BCH 28 (1904), p. 366; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 

35. 

1) Descrição geral: Encontrado no dromos do túmulo em câmara micênico V na 

Necrópole Micênica da Deiras, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas francesas realizadas em 1902 e 1904 por W. Vollgraff. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um grande jarro. Não foram 

encontrados restos ósseos no interior do vaso. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do vaso funerário foi encontrada apenas uma 

pérola em cristal de rocha. 

2.1) Outros. Uma pérola em cristal de rocha, sem informações sobre suas dimensões 

e número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”.  

4) Discussão: Vollgraff data tal túmulo a partir da análise estratigráfica, 

classificando- o apenas como “Geométrico”. Segundo o autor, o enterramento 

foi encontrado no nível estratigráfico em que foram identificados vários 

fragmentos cerâmicos com decoração típica geométrica, atestando a ocupação e 

a reutilização dos túmulos micênicos durante períodos posteriores, no início da 

Idade do Ferro. 
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(005) 

Túmulo XIV. Necrópole Micênica na Deiras. 

Referências: Deshayes, J. Études Péloponnésiennes IV, 1966, 40-45; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 24, 26; Styrenius, C.-G., Sybmycenaean Studies, 1967, p. 128-30. 

1) Descrição geral: Trata-se de um túmulo em câmara micênico que foi reutilizado 

durante o Submicênico. Encontrado na Necrópole Micênica da Deiras, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 5), durante as campanhas francesas realizadas 

em 1954, 1955 e 1958. O túmulo, provavelmente uma cova simples, situava-se 

na parede noroeste da câmara; no interior da cova havia o esqueleto perturbado 

de um adulto, com alguns objetos datados do Submicênico. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo, identificados ao período em que a 

sepultura teria sido reutilizada, foram encontrados quatro vasos cerâmicos e um 

objeto em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, DB 3 (PRANCHA ARG 1 A e 1 B), com 0,378 

m de comprimento. 

2.2) Cerâmica. Um lécito, DV 26 (PRANCHA ARG 1 C), com 0,105 m de altura; 

um anforisco, DV 10 (PRANCHA ARG 1 D), com cerca de 0,15 m de altura; um 

jarro sem alças, DV 11 (PRANCHA ARG 2 A), com 0,062 m de altura e diâmetro 

máximo; um jarro com estribo, DV 32 (PRANCHA ARG 2 B), com 0,115 m de 

altura.  

3) Data: Submicênico.  

4) Discussão: Styrenius data o lécito DV 26 do final do Heládico Recente IIIC, e os 

demais vasos do Submicênico. 
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(006) 

Túmulo XVII. Necrópole Micênica na Deiras. 

Referências: Deshayes, J. Études Péloponnésiennes IV, 1966, 51-54; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 24, 26; Styrenius, C.-G., Sybmycenaean Studies, 1967, p. 50-54. 

1) Descrição geral: Trata-se de um túmulo em câmara micênico que teria sido 

reutilizado durante o Submicênico. Encontrado na Necrópole Micênica da 

Deiras, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 5), durante as campanhas 

francesas realizadas em 1954, 1955 e 1958. A sepultura era constituída de uma 

cova simples; no fundo havia uma camada de pedras, onde encontrava-se o 

esqueleto de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo, identificados ao período em que a 

sepultura teria sido reutilizada, foram encontrados três vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Um jarro com estribo, DV 62 (PRANCHA ARG 2 C e 2 D), com 

0,117 m de altura; um lécito, DV 61 (PRANCHA ARG 2 E), com 0,135 m de altura 

preservada; uma enócoa, DV 60 (PRANCHA ARG 2 F), com 0,124 m de altura.  

3) Data: Submicênico.  

4) Discussão: Styrenius data todos os vasos do Submicênico, mas de diferentes 

fases deste período. Contudo, data o enterramento da metade do Submicênico. 

Deshayes indica que o enterramento encontrava-se em um nível estratigráfico 

datado do início do Submicênico, devido às formas troncônicas e bicônicas dos 

vasos que caracterizam a fase inicial desse período. 
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(007) 

Túmulo XVIII. Necrópole Micênica na Deiras. 

Referências: Deshayes, J. Études Péloponnésiennes IV, 1966, 54; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 24, 26; Styrenius, C.-G., Sybmycenaean Studies, 1967, p. 54. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Micênica da Deiras, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 5), durante as campanhas francesas realizadas 

em 1954, 1955 e 1958. Trata-se de um túmulo em câmara micênico reutilizado, 

contendo as inumações de três adultos que, provavelmente, teriam ocorrido 

durante o Submicênico. O dromos do túmulo estava orientado no sentido Sul-

Norte; suas dimensões eram de 0,80 m de largura e entre 0,50 e 0,55 m de 

profundidade. O formato da cova era bastante irregular e os esqueletos estavam 

dispostos no solo da sepultura; dois deles contra a parede oeste e o terceiro 

próximo à parede norte. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foram encontrados apenas um vaso 

cerâmico e um objeto em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, DB 2 (PRANCHA ARG 1 A e 3 A), com 

0,184 m de comprimento. 

2.2) Cerâmica. Um jarro com estribo, DV 59 (PRANCHA ARG 3 B), com 0,10 m 

de altura preservada. 

3) Data: Submicênico.  

4) Discussão: Segundo Deshayes, o túmulo é datado do Submicênico justamente 

por causa do vaso cerâmico e do alfinete em bronze, mas alguns fragmentos 

podem indicar uma data um pouco mais recuada. Styrenius acredita que o 

primeiro enterramento seria datado do Submicênico, ou uma fase transitória do 

final do Heládico Recente IIIC para o Submicênico. 
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(008) 

Túmulo XX. Necrópole Micênica na Deiras. 

Referências: Deshayes, J. Études Péloponnésiennes IV, 1966, 55-56; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 24, 26; Styrenius, C.-G., Sybmycenaean Studies, 1967, p. 55-6. 

1) Descrição geral: Trata-se de um túmulo em câmara micênico que teria sido 

reutilizado durante o Submicênico. Encontrado na Necrópole Micênica da 

Deiras, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 5), durante as campanhas 

francesas realizadas em 1954, 1955 e 1958. Sobre uma camada de pedras havia 

um vaso cerâmico, um jarro, datado do Submicênico, encontrado contra a parede 

oeste. Imediatamente abaixo da camada de pedras, havia o esqueleto de um 

adulto em posição contraída e, junto a ele, uma cápsula em bronze. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo, identificados ao período em que a 

sepultura teria sido reutilizada, foram encontrados apenas um vaso cerâmico e 

um objeto em metal. 

2.1) Metais. Uma cápsula em bronze, DB 9, com 0,018 m de diâmetro.  

2.2) Cerâmica. Um jarro com estribo, DV 71 (PRANCHA ARG 3 C e 3 D), com 

0,113 m de altura. 

3) Data: Submicênico.  

4) Discussão: Deshayes aponta que, geralmente, a camada de pedra marca uma 

delimitação de diferentes níveis estratigráficos e, portanto, diferentes períodos. 

Dessa forma, o vaso cerâmico e o esqueleto não poderiam estar associados. 

Contudo, o autor indica que se trata do mesmo solo e que o enterramento não 

apresenta qualquer traço de perturbação e, portanto, afirma que o vaso constitui 

parte do mobiliário funerário do enterramento. 
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(009) 

Túmulo XXIV. Necrópole Micênica na Deiras. 

Referências: Deshayes, J. Études Péloponnésiennes IV, 1966, 66-69; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 24, 26; Styrenius, C.-G., Sybmycenaean Studies, 1967, p. 64-9. 

1) Descrição geral: Trata-se de um túmulo em câmara micênico que teria sido 

reutilizado durante o Submicênico. Encontrado na Necrópole Micênica da 

Deiras, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 5), durante as campanhas 

francesas realizadas em 1954, 1955 e 1958. A 0,90 m acima do chão da câmara, 

contra a parede sul, foram encontrados dois vasos cerâmicos e um anel em 

bronze, datados de uma fase intermediária entre o Submicênico e o 

Protogeométrico. Porém, os artefatos não estavam associados a nenhum resto 

ósseo. Tanto Deshayes quanto Styrenius acreditam que pode se tratar de uma 

cremação, e que as cinzas teriam desaparecido por completo. Hägg discorda e 

indica que pode se tratar de uma inumação, ou então de um kenotáphos. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo, identificados ao período em que a 

sepultura teria sido reutilizada, foram encontrados dois vasos cerâmicos e um 

objeto em metal. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, DB 12 (PRANCHA ARG 3 E), com 0,022 m de 

diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora globular com duas alças no pescoço, DV 107 

(PRANCHA ARG 3 F), com 0,435 m de altura preservada; uma ânfora ovóide com 

duas alças no pescoço, DV 98 (PRANCHA ARG 3 G e 3 H), com 0,50 m de altura. 

3) Data: Submicênico.  
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(010) 

Túmulo XXXIII. Necrópole Micênica na Deiras. 

Referências: Deshayes, J. Études Péloponnésiennes IV, 1966, 98-101; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 26; Styrenius, C.-G., Sybmycenaean Studies, 1967, p. 98-101. 

1) Descrição geral: Trata-se de um túmulo em câmara micênico que teria sido 

reutilizado durante o Submicênico. Encontrado na Necrópole Micênica da 

Deiras, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 5), durante as campanhas 

francesas realizadas em 1954, 1955 e 1958. Sobre a camada estratigráfica que 

corresponde à destruição do teto, foi encontrado um vaso cerâmico e dois 

objetos de metal datados do Submicênico que não estão associados a nenhum 

resto ósseo. Tanto Deshayes quanto Styrenius acreditam que pode se tratar de 

uma cremação e que as cinzas teriam desaparecido por completo. Hägg discorda 

e indica que pode se tratar de uma inumação infantil, ou então de kenotáphos. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo, identificados ao período em que a 

sepultura teria sido reutilizada, foram encontrados um vaso cerâmico e dois 

objetos em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, DB 23 (PRANCHA ARG 4 A), com 0,35 m de 

comprimento; um anel em bronze bastante corroído, DB 24 (PRANCHA ARG 4 

B), com 0,02 m de diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora com duas alças na pança, DV 158 (PRANCHA ARG 4 

C), com 0,42 m de altura. 

3) Data: final do Submicênico / início do Protogeométrico. 

4) Discussão: A ânfora DV 158 apresenta decoração típica do Submicênico, 

formada por linhas em zig-zag na faixa central do vaso. Porém, contém também 

motivos ornamentais já datados do início do Protogeométrico, os triângulos 

hachurados. 
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(011) 

Túmulo 1.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 77 (1953), p. 258-63; Courbin, P. TGA, 1974, p. 11-3; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24, 41, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 212; Charles, P. R. Étude 

Anthropologique, 1963; p. 61-62. 

1) Descrição geral: Encontrado a Oeste do atual Cemitério Sul de Argos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). A sepultura faz um ângulo de 117º com o 

Norte, portanto, orientada para Sudeste-Noroeste. Apresenta 2,05 m de 

comprimento, 0,95 m de largura e 1,10 m de profundidade. Trata-se de uma 

inumação em túmulo em cista construído com placas de pedra irregulares do 

tipo orthostato. O crânio estava localizado a Oeste da sepultura. Não foi possível 

determinar a idade aproximada e o sexo do indivíduo. Contudo, a análise 

antropológica do material ósseo indica que se trata certamente de um adulto. 

5) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e um artefato em 

bronze ao redor do crânio, e obelói em ferro estendidos paralelamente ao 

esqueleto, ao longo da parede sul da sepultura. 

2.1) Metais. Uma tigela de bronze, B.1, com 0,115 m de altura; seis obelói em ferro, 

(PRANCHA ARG 4 D) F. 1-6, de comprimentos entre 1,27 até 1,623 m. 

2.2) Cerâmica. Uma cratera, C.1, com 0,375 m de altura (PRANCHA ARG 4 E); 

uma ânfora, C.2, com 0,44 m de altura; uma enócoa trilobada com base plana, C.3, 

com 0,50 de altura (PRANCHA ARG 5 A); treze esquifos com alças horizontais: 

C.17, com 0,10 m de altura (PRANCHA ARG 5 B), C.18-26bis, com altura 

aproximada de 0,055 m cada (PRANCHA ARG 5 C, 5 D e 5 E). 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(012) 

Túmulo 6.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 77 (1953), p. 260; BCH 82 (1958), p. 282; Courbin, P. TGA, 1974, p. 14-22; Hägg, 

R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41, 118, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 211. 

1) Descrição geral: Encontrado a Oeste do atual Cemitério Sul de Argos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 8 e 9). A sepultura faz um ângulo de 117º com o 

Norte, portanto, orientada para Sudeste-Noroeste. Apresenta 2,40-2,45 m de 

comprimento, 0,83 m de largura e profundidades de 0,70 m a oeste e 0,75 m a 

leste. Trata-se de um túmulo em cista construído com dez placas de pedra de 

calcário do tipo orthostato (PRANCHA ARG 5 F e 5 G, 6 A e 6 B), fechado 

com uma grande placa de pedra de calcário, em cujo interior foram encontradas 

duas inumações de adultos. O enterramento mais antigo, T. 6/1, era constituído 

pelo crânio e o torso de um indivíduo do sexo masculino de aproximadamente 

33 anos de idade, localizados na extremidade oeste da sepultura e associados a 

uma ânfora. O enterramento mais recente, T. 6/2, situava-se embaixo do T. 6/1 e 

era formado pelo crânio, bacia, vértebras e pernas de outro indivíduo do sexo 

masculino, de aproximadamente 37 anos de idade, localizados na extremidade 

leste da sepultura. Ambos os enterramentos encontravam-se orientados no 

sentido Noroeste-Oeste e estavam em posição contraída com as pernas dobradas 

para o lado esquerdo.  

2) Mobiliário Funerário: No T. 6/1 foram encontrados vasos cerâmicos e em 

bronze, e objetos de vestuário em bronze, todos no interior da sepultura ao redor 

dos restos ósseos, sobretudo do crânio. No T. 6/2 foram encontrados vasos 

cerâmicos, objetos em bronze, e uma espada em ferro, porém, os vasos 

cerâmicos estavam no exterior do túmulo, em cima da laje na parte leste. Foram 

detectados fragmentos de uma ânfora e uma enócoa no interior do túmulo, sobre 

a placa no fundo da sepultura. 

2.1) Metais.  
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T. 6/1: duas tigelas de bronze, B.3 e B.4 (PRANCHA ARG 6 C), com 0,065 m de 

altura e 0,139 m de diâmetro da borda; treze alfinetes em bronze, B.5-18 e B. 54, 

entre 0,153 m e 0,272 m de comprimento preservado (PRANCHA ARG 6 D); três 

anéis, B.19, B.21bis e B.55 (PRANCHA ARG 6 E), com aproximadamente 0,017 

m de diâmetro interno cada; duas lâminas de bronze, B.56 e um anel também em 

bronze, B.21, encontrado dentro do esquifo C.33, com 0,02 m de diâmetro externo; 

três alfinetes em ferro em forma de T, F.7, 7bis e F.8 (PRANCHA ARG 6 F), com 

0,143 m, 0,138 m de comprimento preservado; dois alfinetes em ferro, F.31 e F.32 

(PRANCHA ARG 6 G), 0,13 m e 0,081 m de comprimento preservado. 

T. 6/2: uma espada curta em ferro, F.9 (PRANCHA ARG 8 A), com 0,379 m de 

comprimento preservado; uma fíala em bronze, B.2, (PRANCHA ARG 8 B), com 

0,054 m de altura e 0,22 m de diâmetro; um anel em bronze, B.20 (PRANCHA 

ARG 8 C),  com 0,022 m de diâmetro externo. 

2.2) Cerâmica. Geral: uma ânfora, C.23. 

T. 6/1: Uma taça, C.29 (PRANCHA ARG 6 H), com 0,066 m de altura; um esquifo 

com decoração figurada, cervos e rosáceas geométricas, C.33 (PRANCHA ARG 6 I 

e 7 A), com 0,117 m de altura; uma píxide com tampa, C.43 (PRANCHA ARG 7 

B), com 0,433 m de altura com a tampa; quatro ânforas, uma manufaturada, C.16, 

(PRANCHA ARG 7 C), com 0,22 m de altura e três torneadas: C.28, (PRANCHA 

ARG 7 D), com 0,318 m de altura, C.30, (PRANCHA ARG 7 E), com 0,351 m de 

altura e C.31 (PRANCHA ARG 7 F), com 0,364 m de altura; uma enócoa trilobada, 

C.32 (PRANCHA ARG 7 G), com 0,17 m de altura. 

T. 6/2: Um esquifo, C.4 (PRANCHA ARG 8 D), com 0,142 m de altura; duas taças, 

C.5, com 0,065 m de altura e C.6 (PRANCHA ARG 8 E), com 0,065 m de altura; 

duas crateras, C.13 (PRANCHA ARG 8 F), com 0,278 m de altura e C.14 

(PRANCHA ARG 8 G), com 0,25 m de altura; duas ânforas: C.12 (PRANCHA 

ARG 8 H), com 0,398 m de altura aproximada e C.15 (PRANCHA ARG 8 I), com 

0,80 m de altura; uma enócoa trilobada com base plana, C.11 (PRANCHA ARG 9 

A), com 0,334 m de altura; quatro outras taças pequenas C.7-10 empilhadas, com 



15 

 

0,065 m de altura cada; um suporte, C.27 (PRANCHA ARG 9 B), com 0,17 m de 

altura. 

3) Data: T. 6/1: Metade do século IX a.C. / Geométrico Médio II. 

                      T. 6/2: Geométrico Recente II. 

4) Discussão: A presença de fragmentos de vasos encontrados no interior do 

túmulo sobre a laje do T. 6/2 pode ser explicada, segundo Courbin, devido à 

presença da ânfora C.12 e da enócoa C.11 no interior da sepultura antes que o 

enterramento do indivíduo do T. 6/2 fosse realizado, o que sugere que eles 

pertenceriam originalmente ao T. 6/1, e que apenas posteriormente teriam sido 

incorporados à inumação mais recente do T. 6/2. 
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(013) 

Túmulo 7. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

Courbin, P. TGA, 1974, p. 23-4; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24; BCH 77 (1953), p. 

260. 

1) Descrição geral: Encontrado a 0,30 m da parede norte do Túmulo 6 (012), na 

área do atual Cemitério Sul de Argos, no Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 8). Não 

foram encontrados restos ósseos na sepultura. Trata-se de um túmulo em cova 

simples, provavelmente infantil. Tal hipótese, bastante incerta, é fundamentada 

no diâmetro do anel de bronze encontrado na cova, de 0,009 m. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas uma taça cerâmica e um 

pequeno anel de bronze. 

2.1) Metais. Um anel de bronze, B.22, com 0,009 m de diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Uma taça intacta, decorada com losangos e barras horizontais, C.35 

(PRANCHA ARG 9 C), com 0,053 m de altura. 

3) Data: Geométrico Médio I. 
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(014) 

Túmulo 8. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

Courbin, P. TGA, 1974, p. 23-5; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24; Foley, A. SIMA 80 

(1988), p. 211; BCH 77 (1953), p. 260; Charles, P. R. Étude Anthropologique, 1963, p. 

61-62. 

1) Descrição geral: Encontrado a 0,35 m ao norte dos vasos depositados sobre a 

laje do Túmulo 6/2 (012), na área do atual Cemitério Sul de Argos, no Sudoeste 

da cidade (Mapas 4 e 8). Trata-se de uma inumação em túmulo, cova simples. O 

crânio estava com a face para baixo e é certamente de um indivíduo do sexo 

feminino, de aproximadamente 30 anos de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas vasos cerâmicos espalhados 

pela cova, datados de períodos distintos. 

2.1) Cerâmica. Dois esquifos: C.64 (PRANCHA ARG 9 D), com 0,093 m de altura 

e C. 101, com 0,08 m de altura; três fragmentos de três enócoas distintas: C. 65 

(PRANCHA ARG 9 E), com 0,185 m da altura preservada, C. 151 (PRANCHA 

ARG 9 F) e C. 160 (PRANCHA ARG 9 G). 

3) Data: Geométrico Médio II. 

4) Discussão: Courbin sugere que a decoração dos vasos indique dois sub-períodos 

diferenciados: para os vasos C.65, C101, C151, o início do Geométrico Médio I e 

para os vasos C.64, C160, o final do Geométrico Médio II. Dessa forma, o autor 

indica dois enterramentos distintos. Entretanto, é importante notar que todos os 

vasos datam do Geométrico Médio em geral e que os elementos ornamentais 

presentes nos fragmentos C.65 e C.151 possam ser datados do final do Geométrico 

Médio II.  
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(015) 

Túmulo 9.  

Referências: BCH 77 (1953), p. 253-54; Courbin, P. Archives Manuscrites, École 

Française d‟Athènes, FPC 6, 4; Courbin, P. TGA, 1974, p. 25; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24, 137. 

1) Descrição geral: Encontrado a 40 m da extremidade leste do Pórtico Sul da 

Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 7). Trata-se de uma inumação 

infantil em vaso cerâmico, uma ânfora manufaturada, C.38 (PRANCHA ARG 9 

H), com 0,267 m da altura preservada, provavelmente fechado por um outro 

vaso não identificado, C.39 (PRANCHA ARG 9 I). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da ânfora. 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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(016) 

Túmulo 10.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4. 

1) Descrição geral: Encontrado a 40 m da extremidade leste do Pórtico Sul da 

Ágora, na área Sudoeste da cidade, na Sondagem 2 (Mapas 4 e 6). Trata-se da 

inumação de, provavelmente, um adulto em cova simples. Não há informações 

sobre a orientação e as dimensões da sepultura, nem sobre o sexo ou a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(017) 

Túmulo 11.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4. 

1) Descrição geral: Encontrado a 40 m da extremidade leste do Pórtico Sul da 

Ágora, na área Sudoeste da cidade, na Sondagem 2 (Mapas 4 e 10). Trata-se da 

inumação de, provavelmente, um adulto em pito, C. 3972, orientado no sentido 

Oeste-Noroeste e fechado com uma placa de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões da sepultura, nem sobre o sexo ou a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(018) 

Túmulo 12. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 77 (1953), p. 260; Courbin, P. TGA, 1974, p. 25; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

24, 41, 140-41; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 212. 

1) Descrição geral: Encontrado a Oeste do atual Cemitério Sul de Argos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de uma provável inumação infantil 

em vaso cerâmico, um jarro, bastante danificado, com apenas as paredes 

preservadas. O túmulo situa-se no mesmo nível estratigráfico e próximo ao 

Túmulo 13 (019) e, portanto, parecem estar relacionados. O T. 12 é 

contemporâneo ou pouco anterior ao T. 13, que consiste num túmulo em pito; 

pela configuração dos achados e, ainda, pelo tamanho do pito, seria impossível 

que este tivesse sido colocado sem que o vaso do T. 12 fosse danificado, como é 

o caso. Courbin acredita que pode se tratar de um túmulo infantil pelas pequenas 

dimensões do vaso. Porém, no interior, foi encontrado apenas um osso que não 

possibilitou a identificação de idade e sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(019) 

Túmulo 13. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 77 (1953), p. 260; Courbin, P. TGA, 1974, p. 26-7; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, 

p. 24, 41, 140-41; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 211-12. 

1) Descrição geral: Encontrado a Oeste do atual Cemitério Sul de Argos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapa 4 e 9). Trata-se de uma inumação em um pito ovóide, 

C. 3999, (PRANCHA ARG 10 A e 10 B), com 1,05 m de altura e 0,80 m de 

diâmetro máximo, inclinado cerca de 70º, orientado no sentido Oeste-Leste, com 

a abertura direcionada para Oeste, e tampado por uma placa de pedra irregular. 

Os restos ósseos no interior do vaso não forneceram informações sobre a idade e 

o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma taça cerâmica encontrada no interior 

do pito funeráiro. Na parte externa da cova, próximo à boca do pito, foi 

encontrado mais um vaso cerâmico, cujas informações não estão descritas nas 

publicações. 

2.1) Cerâmica. Uma taça, C.91 (PRANCHA ARG 10 C), com 0,047 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(020) 

Túmulo 14. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 77 (1953), p. 260; BCH 82 (1958), p. 277-78, 282; Courbin, P. TGA, 1974, p. 27-

32; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41, 116, 118, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

211; Charles, P. R. Étude Anthropologique, 1963, p. 62. 

1) Descrição geral: Encontrado a Oeste do atual Cemitério Sul de Argos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 7, 8 e 9), embaixo do T. 13 (PRANCHA ARG 10 

A, 10 B, 10 D e 10 E). O túmulo mede 1,30 m de comprimento, 0,70 m de 

largura, e profundidades de e 0,55 m a oeste e 0,50 m a leste. Trata-se de uma 

cista constituída por placas de pedra de calcário do tipo orthostato, fechada por 

uma grande placa de pedra; seu eixo faz 117º em relação ao norte, orientada no 

sentido Noroeste- Sudeste. Tratam-se de três inumações de adultos, realizadas 

em momentos distintos. A inumação mais antiga, T. 14/1 (PRANCHA ARG 10 

E), é a mais profunda, em cerca de 0,55 m, e encontrava-se bem preservada; as 

mãos estavam reunidas sobre o abdome e as pernas contraídas para o lado 

esquerdo. A análise revela que o esqueleto é de um indivíduo do sexo feminino, 

entre 35 e 40 anos de idade e 1,55 m de estatura. A inumação T. 14/2 também 

encontrada em um bom estado de preservação, a uma profundidade de 0,25 m; o 

crânio estava depositado na extremidade Oeste e as pernas na extremidade Leste. 

Trata-se de um indivíduo do sexo feminino, entre 30 e 35 anos de idade, em 

posição contraída e com as pernas dobradas para o seu lado esquerdo. A 

inumação mais recente, T. 14/3 (PRANCHA ARG 10 D), situava-se a 0,50 m de 

profundidade e estava bastante danificada, com apenas o crânio e alguns ossos 

longos, como o fêmur, preservados. O estudo antropológico revela um indivíduo 

do sexo masculino de aproximadamente 35 anos, cujo crânio encontrava-se 

depositado na extremidade Oeste-Noroeste da cista.  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e em bronze, e 

objetos em bronze e em ferro. Na inumação feminina mais antiga, T. 14/1, havia 

uma enócoa próxima ao crânio, uma taça próxima às mãos, e um anel de bronze 

na mão esquerda. Os demais vasos estavam imediatamente na área externa do 
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túmulo e provavelmente associados a este primeiro enterramento, já que datam 

do Protogeométrico. Para a segunda inumação, Courbin relaciona alguns vasos 

ao redor do torso, do ombro esquerdo e do direito, uma ponta de lança e uma 

lança fragmentada em ferro. Na inumação mais recente, T. 14/3, a maioria dos 

vasos foram encontrados no exterior do túmulo, sobre a placa de pedra que o 

fechava. Um esquifo, uma taça e um fragmento de haste em ferro estavam 

associados aos restos ósseos fragmentados. 

2.1) Metais.  

T. 14/1: Um anel de bronze, B.23, com 0,013 m de diâmetro. 

T. 14/2: Uma lança fragmentada de ferro, F.48 (PRANCHA ARG 11 A), com 0,26 

m de comprimento preservado; uma ponta de lança em ferro, F.49 (PRANCHA 

ARG 11 B), com 0,07 m de comprimento preservado. 

T. 14/3: Um fragmento de haste de ferro, F.50 (talvez um obelós), com 0,07 m de 

comprimento preservado.  

2.2) Cerâmica.  

T. 14/1: Uma ânfora C.51 (PRANCHA ARG 11 C), com 0,347 m de altura; duas 

enócoas trilobadas: C.52 (PRANCHA ARG 11 D), com 0,283 m de altura e C.54 

(PRANCHA ARG 11 E), com 0,17 m de altura; um pequeno esquifo, C.61 

(PRANCHA ARG 11 F), com 0,057 m de altura. 

T. 14/2: Uma pequena píxide C.56 (PRANCHA ARG 11 G), com 0,076 m de 

altura; um esquifo C.59 (PRANCHA ARG 11 H), com 0,083 m de altura; uma 

enócoa trilobada C.53 (PRANCHA ARG 12 A), com 0,275 m de altura. 

T. 14/3: Uma enócoa trilobada, manufatura e com base plana, C.55 (PRANCHA 

ARG 12 B), com 0,122 m de altura; cinco taças: C.58 (PRANCHA ARG 12 C), 

com 0,065 m de altura, C.60 (PRANCHA ARG 12 D), com 0,044 m de altura, C.93 

(PRANCHA ARG 12 E), com 0,044 m de altura, C.95 (PRANCHA ARG 12 F), 

com 0,046 m de altura e C.96 (PRANCHA ARG 12 G), com 0,047 m de altura; 
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dois esquifos: C. 57 (PRANCHA ARG 12 H), com 0,036 m de altura e C.94 

(PRANCHA ARG 12 I), com 0,055 m de altura; um esquifo protocoríntio, C.92 

(PRANCHA ARG 12 J), com 0,055 m de altura. 

3) Data:  

T. 14/1: Geométrico Antigo I. 

T. 14/2: Geométrico Médio I. 

T. 14/3: Geométrico Recente I. 

4) Discussão: A seqüência cronológica dos três enterramentos não segue a 

seqüência estratigráfica mais simples de deposição, de acordo com a 

profundidade dos sepultamentos. Para Courbin, isto se deve ao fato do 

enterramento mais superficial estar muito fragmentado e danificado. Desta 

forma, este só poderia ser mais antigo em relação ao outro mais profundo e mais 

bem conservado uma vez que, ao reabrir a sepultura uma segunda vez para 

enterrar o terceiro individuo num nível mais profundo que o segundo, os restos 

ósseos do segundo teriam sido danificados. Como para a segunda e a terceira 

inumações a ordem de deposição dos corpos é controversa, a associação dos 

objetos a eles também é alvo de suposições. 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

(021) 

Túmulo 15. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 77 (1953), p. 263; Courbin, P. TGA, 1974, p. 32; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

24, 41, 139. 

1) Descrição geral: Encontrado a oeste do Cemitério Sul de Argos, próximo da 

“Casa Absidal” na área Sudoeste da cidade, na Sondagem 4, (Mapas 4 e 7). 

Trata-se de uma inumação infantil em vaso cerâmico, uma hídria, C.50, 

(PRANCHA ARG 13 A e 13 B), com 0,32 m de altura, e posicionada na 

posição vertical. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da hídria. 

3) Data: Geométrico Antigo I. 
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(022) 

Túmulo 16.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 82 (1958), p. 278-81; Courbin, P. TGA, 1974, p. 32-4; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24, 41, 116. 

1) Descrição geral: Encontrado ao sul do Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste 

da cidade (Mapa 4 e 7). O túmulo, em cista, era fechado por uma camada de 

pedras de calcário. Trata-se de uma inumação; o esqueleto encontrava-se bem 

conservado, com o crânio voltado para Sul, as mãos dobradas sobre o peito e as 

pernas contraídas para o lado direto. As dimensões internas da cista 

correspondem a 1,39 m de comprimento, 0,98 m de largura e 0,75 de 

profundidade. As paredes eram construídas com placas de pedras de calcário do 

tipo orthostato, e o fundo da sepultura era coberto por seixos (PRANCHA ARG 

13 C e 13 D). A análise antropológica revelou um indivíduo do sexo masculino 

de 35 anos aproximadamente de idade, que apresentava uma luxação congênita 

no quadril. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos datados do 

protogeométrico e geométrico antigo e objetos em bronze, ferro e ouro. 

2.1) Metais. Dois fragmentos de dois anéis em bronze: B.24 (PRANCHA ARG 13 

E), com 0,018 m de diâmetro e B.49; um fragmento de um alfinete de bronze, B.48, 

com 0,05 m de comprimento preservado; um anel em ferro, F.30, com 0,021 m de 

diâmetro; dois fragmentos de alfinete em ferro em forma de T, F.28 e F.29, com 

0,08 m de comprimento preservado cada; uma pérola em folha de ouro branco, O.1 

(PRANCHA ARG 13 F), 0,0136 m de diâmetro máximo. 

2.2) Cerâmica. Uma pequena taça C.62 (PRANCHA ARG 14 A), com 0,075 m de 

altura; uma grande ânfora, C.63 (PRANCHA ARG 14 B), com 0,42 m de altura. 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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(023) 

Túmulo 23.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 78 (1954), p. 178, 180; BCH 82 (1958), p. 283; Courbin, P. TGA, 1974, p. 34-35; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39, 140; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 201. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Bacaloyannis, na Sondagem Oeste, na 

área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). A sepultura era constituída por uma 

grande píxide, C.209, (PRANCHA ARG 14 C e 14 D), com 1,04 m de altura, 

fechada por uma cratera, C.210, (PRANCHA ARG 14 E), e que se encontrava 

com a abertura para Oeste. Alguns ossos longos foram detectados no interior do 

vaso, e parecem ser de um indivíduo do sexo feminino, de 35 anos de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da píxide. 

3) Data: C.209: Geométrico Recente I. 

                      C.210: Geométrico Recente II.  

                      O enterramento como um todo deve ser datado, portanto, do Geométrico 

Recente II. 
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(024) 

Túmulo 25.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 78 (1954), p. 177-78; Courbin, P. TGA, 1974, p. 35-6; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24, 41, 140; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 212. 

1) Descrição geral: Encontrado a oeste do Cemitério Sul de Argos, na Sondagem 

10, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). A sepultura constitui-se de um 

pito, C. 4000, com 0,75 m de altura e 0,60 m de diâmetro máximo, em cujo 

interior foram encontrados alguns ossos, mas que não forneceram informações 

sobre o sexo ou a idade do indivíduo (PRANCHA ARG 15 A e 15 B). Pelas 

dimensões do vaso e do anel presente no interior do mesmo, Courbin afirma que, 

provavelmente, trata-se da sepultura de uma criança. A abertura do pito 

encontrava-se direcionada para Noroeste, com uma inclinação de 45º. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma taça pequena e um anel em bronze 

encontrados no interior do vaso funerário. 

2.1) Metais. Um pequeno anel em bronze, sem informações sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma taça pequena, C.161 (PRANCHA ARG 15 C), 0,048 m de 

altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(025) 

Túmulo 26.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4. 

1) Descrição geral: Encontrado a oeste do Cemitério Sul de Argos na área 

Sudoeste da cidade, na Sondagem 10 (Mapas 4 e 10). Trata-se de um túmulo em 

cista, medindo cerca de 0,57 m de comprimento, 0,42 m de largura por 0,17 m 

de profundidade. Pelas dimensões da sepultura, Courbin acredita que os restos 

ósseos encontrados em seu interior correspondam a uma criança. J. L. Angel, um 

antropólogo físico, indica que o indivíduo era um adulto do sexo masculino, 

com aproximadamente 30 anos de idade, que se encontrava em posição 

contraída, com as pernas dobradas para o lado direito, e o crânio posicionado na 

extremidade Noroeste da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(026) 

Túmulo 28. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 78 (1954), p. 177-81. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Oeste no terreno N. P. Kouros, Rua 

Tripoleos, n. 11, a oeste do Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste da cidade 

(Mapa 4 e 10). Trata-se da inumação de provavelmente um adulto em um pito 

com a abertura direcionada para Sudoeste e fechado com uma placa de pedra de 

calcário. Entretanto, não há informações precisas sobre as dimensões do vaso 

funerário, nem sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(027) 

Túmulo 29. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 78 (1954), p. 177-81. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Oeste no terreno N. P. Kouros, Rua 

Tripoleos, n. 11, a oeste do Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste da cidade 

(Mapa 4 e 10). Trata-se de uma inumação infantil em pito, C. 202, depositado 

na posição vertical. Não há informações precisas sobre as dimensões do vaso 

funerário, nem sobre o sexo e a idade aproximada da criança.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma grande quantidade de vasos cerâmicos, 

anéis, alfinetes, colar e figurinhas em terracota. Não há informações sobre a 

quantidade, as formas, os materiais e os números de inventário dos artefatos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(028) 

Túmulo 31. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 78 (1954), p. 177-81. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Oeste no terreno N. P. Kouros, Rua 

Tripoleos, n. 11, a oeste do Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste da cidade 

(Mapa 4 e 10). Trata-se da inumação de um adulto em pito, medindo 1,60 m de 

altura, encontrado imediatamente abaixo do pito C. 202 (T. 29 - 027) e fechado 

com uma placa de pedra de calcário. Courbin, nos relatórios de escavação, não 

atribui uma data precisa para o enterramento, apenas o classifica como 

“Geométrico”. Entretanto, afirma que o enterramento possa ser um pouco 

anterior, portanto, mais antigo que o T. 29. O crânio estava orientado para 

Sudoeste, junto à abertura do vaso funerário. Não há informações precisas sobre 

as dimensões do vaso funerário, nem sobre o sexo e a idade aproximada do 

indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(029) 

Túmulo 32. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6, 4; 

BCH 78 (1954), p. 177; Courbin, P. TGA, 1974, p. 36-37; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, 

p. 24, 39, 104; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 200-01. 

1) Descrição geral: Encontrado na sondagem oeste no terreno Bacaloyannis, 

próximo da Rua Tripoli, ao sudeste das Termas Romanas, na área Sudoeste da 

cidade (Mapas 4 e 8). Trata-se de uma sepultura em cova simples fechada com 

uma grande placa de pedra de calcário. Os vestígios ósseos encontrados são 

bastante precários e não forneceram informações sobre o sexo ou a idade do 

indivíduo. Contudo, Coubin acredita que pelas características dos ossos e do 

próprio enterramento, se trate de uma sepultura infantil. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos e pérolas em faiança. 

2.1) Cerâmica. Três anforiscos fragmentados: C.190 (PRANCHA ARG 15 D), com 

0,117 m de altura, C. 191 (PRANCHA ARG 15 E), com 0,122 m de altura e C. 192 

(PRANCHA ARG 15 F), com 0,108 m de altura; uma enócoa trilobada, C.193 

(PRANCHA ARG 16 A), com 0,109 m da altura preservada; um vaso em terracota, 

em forma de pássaro, C.194 (PRANCHA ARG 16 B), sem a cabeça e a 

extremidade das patas, com 0,065 m da altura preservada e 0,135 m de comprimento 

máximo; um cerno manufaturado, fragmentado, C.195 (PRANCHA ARG 16 C), 

com 0,085 m da altura preservada. Todos os vasos, sem exceção, são em miniatura. 

2.2) Faiança. Quatro contas de um colar sem numeração (PRANCHA ARG 16 D). 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(030) 

Túmulo 33. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na sondagem 11 no terreno Bacaloyannis, próximo 

da Rua Tripoli, ao sudeste das Termas Romanas, na área Sudoeste da cidade 

(Mapas 4 e 5). Trata-se de uma inumação infantil.  Não há informações sobre o 

tipo, as dimensões ou a orientação da sepultura, nem sobre o sexo e idade da 

criança. 

2) Mobiliário Funerário: Segundo as informações dos arquivos manuscritos, no 

interior do túmulo havia apenas um vaso cerâmico e três objetos em metal. 

2.1) Metais. Dois frragmentos de um espiral em bronze, B. 57 com 0,012 m de 

diâmetro cada aproximadamente; duas fíbulas em bornze, B. 58 e 59. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo, C. 168, (PRANCHA ARG 16 E), datado do 

Submicênico. 

3) Data: Submicênico. 
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(031) 

Túmulo 34. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 17, próximo ao ângulo sudoeste do 

atual Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-

se de uma inumação infantil em cista, medindo cerca de 0,43 m de comprimento 

por 0,33 m de largura. O crânio estava orientado para Noroeste. 

2) Mobiliário Funerário: Segundo as informações dos arquivos manuscritos, no 

interior do túmulo havia cinco vasos cerâmicos datados do Protogeométrico. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa em miniatura, manufaturada, de borda circular e pintada 

com verniz preto brilhante, C.303 (PRANCHA ARG 16 F, 16 G, 16 H e 16 I), com 

0,085 m de altura e 0,03 m de diâmetro da borda; uma fíala, C.856 (PRANCHA 

ARG 17 A e 17 B); três esquifos com pé alto: C. 855 (PRANCHA ARG 17 C), 

C.81 (PRANCHA ARG 17 D) e C.82 (PRANCHA ARG 17 E). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(032) 

Túmulo 35. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 17, próximo ao ângulo sudoeste do 

atual Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-

se de um túmulo em cista, contendo os restos ósseos de uma criança, associado a 

uma pira. A cista media cerca de 1,23 m de comprimento por 0,63 m de largura 

e 0,39 m de profundidade e era forrada de seixos no fundo. O esqueleto da 

criança encontrava-se em posição contraída, com as pernas dobradas para o lado 

esquerdo, e o crânio orientado para Noroeste. 

2) Mobiliário Funerário: Segundo as informações dos arquivos manuscritos, no 

interior do túmulo, havia três vasos do lado esquerdo do crânio da criança, todos 

datados do Protogeométrico; na mão esquerda do esqueleto, um objeto em 

metal. Na pira funerária, foi encontrado um vaso cerâmico. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, B. 37. 

2.2) Cerâmica. Pira: uma ânfora, C. 186, (PRANCHA ARG 17 F e 17 G).  

No interior da cista, uma enócoa trilobada, C. 188, (PRANCHA ARG 18 A); dois 

esquifos com pé alto C. 187, (PRANCHA ARG 18 B) e C. 189 (PRANCHA ARG 

18 C). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(033) 

Túmulo 36. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 17, próximo ao ângulo sudoeste do 

atual Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapa 4 e 10). Trata-

se de uma inumação infantil em cista, medindo cerca de 0,43 m de comprimento 

por 0,25 m de largura e 0,19 m de profundidade. O esqueleto da criança estava 

em posição contraída e com o crânio orientado para Noroeste.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(034) 

Túmulo 37.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4; 

BCH 78 (1954), p. 177-81; Courbin, P. TGA, 1974, p. 38-39; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24, 39, 116; Courbin, P. CGA, 1966, p. 164. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 17, próximo ao ângulo sudoeste do 

atual Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapa 4 e 7). As 

paredes da sepultura eram constituídas de placas de pedras do tipo orthostato, 

fechada por uma grande placa de pedra e duas placas menores nos ângulos 

noroeste e sudoeste, com um angulo de 120º com o Norte. Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo 1,07 m de comprimento, 0,57 m de largura e 0,33 m 

de profundidade, com uma inumação feminina. O crânio estava depositado na 

extremida Norte-Noroeste da sepultura, os braços estendidos e as pernas 

fortemente contraídas para o lado esquerdo (PRANCHA ARG 18 D e 18 E). 

Não foi possível determinar a idade aproximada do indivíduo. No fundo da cova 

foram encontrados cinzas de madeira e seixos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por alguns vasos cerâmicos encontrados, 

principalmente, ao redor do crânio e dos ombros, diversos objetos em bronze, 

ouro, e um anel em prata. 

2.1) Metais. Sobre o ombro direito, um alfinete de bronze, B.36 (PRANCHA ARG 

19 A), com 0,012 m de comprimento preservado; dois espirais de bronze: B.31 e 

B.32 (PRANCHA ARG 19 B), com 0,023 m e 0,021 m de diâmetro externo, 

respectivamente; encontrados nas mãos do indivíduo, dois anéis de bronze, B.33 e 

B.34 (PRANCHA ARG 19 C), cada um com 0,02 m de diâmetro, 

aproximadamente; um anel em bronze em chapa, B.35 (PRANCHA ARG 19 C); 

sob o crânio, dois espirais em ouro, O.5 e O.6 (PRANCHA ARG 19 D), cada um 

com 0,015 m de diâmetro interno aproximado. 

2.2) Cerâmica. Uma pequena tigela manufaturada, C.183, (PRANCHA ARG 19 E), 

com 0,047 m de altura; uma ânfora manufaturada, C.181, (PRANCHA ARG 19 F), 
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com 0,197 m de altura; um anforisco manufaturado, C.182, (PRANCHA ARG 19 

G), com 0,146 m de altura, encontrado em posição invertida, de boca para baixo. 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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(035) 

Túmulo 38.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

6,4; BCH 78 (1954), p. 177-78; Courbin, P. TGA, 1974, p. 39-40; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 24, 41, 140; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 213. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 18N a oeste do Cemitério Sul de 

Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). A sepultura é constituída de 

uma cratera funerária, C. 169, (PRANCHA ARG 19 H), com 0,328 m de altura, 

onde foram encontrados restos ósseos de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera funerária. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(036) 

Túmulo 39. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 18N, a oeste do Cemitério Sul de 

Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se de uma inumação 

infantil em cista, medindo cerca de 0,58 m de comprimento por 0,40 m de 

largura e 0,34 m de profundidade. O esqueleto da criança encontrava-se em 

posição estendida, com o crânio orientado para Sudoeste.  

2) Mobiliário Funerário: Segundo os relatórios de escavação de Paul Courbin, não 

havia oferenda de qualquer natureza no interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A datação do túmulo é bastante incerta, dada apenas através da 

análise estratigráfica. Hägg não inclui tal sepultura em sua obra; ela não aparece 

nas crônicas do BCH, constando apenas nos documentos manuscritos de 

Courbin, arquivados na EFA. Apesar de problemático, decidimos incluir o 

túmulo no Catálogo, inserindo-o numa categoria de túmulos posteriormente 

discutidos, válidos para a análise estatística. 
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(037) 

Túmulo 40. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 18, a oeste do Cemitério Sul de 

Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se de uma inumação 

infantil em cista, medindo cerca de 0,51 m de comprimento por 0,34 m de 

largura. O esqueleto da criança encontrava-se em posição contraída, com o 

crânio direcionado para Sudoeste. 

2) Mobiliário Funerário: Segundo os relatórios de escavação de Paul Courbin, não 

havia oferenda de qualquer natureza no interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A datação do túmulo é bastante incerta, dada apenas através da 

análise estratigráfica. Hägg não inclui tal sepultura em sua obra; ela não aparece 

nas crônicas do BCH, constando apenas nos documentos manuscritos de 

Courbin, arquivados na EFA. Apesar de problemático, decidimos incluir o 

túmulo no Catálogo, inserindo-o numa categoria de túmulos posteriormente 

discutidos, válidos para a análise estatística. 
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(038) 

Túmulo 41. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 18, a oeste do Cemitério Sul de 

Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se de uma inumação 

de um indivíduo adolescente em cista, medindo cerca de 0,63 m de comprimento 

por 0,41 m de largura e 0,36 m de profundidade. O esqueleto encontrava-se em 

posição contraída, com o crânio orientado para Noroeste. 

2) Mobiliário Funerário: Segundo os relatórios de escavação de Paul Courbin, não 

havia oferenda de qualquer natureza no interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A datação do túmulo é bastante incerta, dada apenas através da 

análise estratigráfica. Hägg não inclui tal sepultura em sua obra; ela não aparece 

nas crônicas do BCH, constando apenas nos documentos manuscritos de 

Courbin, arquivados na EFA. Apesar de problemático, decidimos incluir o 

túmulo no Catálogo, inserindo-o numa categoria de túmulos posteriormente 

discutidos, válidos para a análise estatística. 
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(039) 

Túmulo 42. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 20, a oeste do Cemitério Sul de 

Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se de uma inumação 

de adulto em fossa, cova simples. O esqueleto encontrava-se com o crânio 

direcionado para Sudoeste. Não há informações sobre as dimensões da cova, 

nem sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Segundo os relatórios de escavação de Paul Courbin, não 

havia oferenda de qualquer natureza no interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”.  

4) Discussão: A datação do túmulo é bastante incerta, dada apenas através da 

análise estratigráfica. Hägg não inclui tal sepultura em sua obra; ela não aparece 

nas crônicas do BCH, constando apenas nos documentos manuscritos de 

Courbin, arquivados na EFA. Apesar de problemático, decidimos incluir o 

túmulo no Catálogo, inserindo-o numa categoria de túmulos posteriormente 

discutidos, válidos para a análise estatística. 
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(040) 

Túmulo 43.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4; 

BCH 78 (1954), p. 180; BCH 82 (1958), p. 283; Courbin, P. TGA, 1974, p. 40; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41, 140; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 212. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 23, ao sul do atual Cemitério Sul de 

Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). O túmulo situava-se 

imediatamente abaixo de um pito funerário datado do século VII a.C. A 

sepultura é formada por uma cratera funerária, C.201, com 0,473 m de altura 

(PRANCHA ARG 19 I), onde encontravam-se os vestígios ósseos de uma 

criança de aproximadamente 2 a 3 meses de idade. A cratera funerária 

encontrava-se praticamente na vertical, com a abertura inclinada um pouco para 

Noroeste, onde se encontrava um fragmento de outro vaso com decoração 

geométrica.  

2) Mobiliário Funerário: Não havia oferenda de qualquer natureza no interior da 

cratera funerária. 

3) Data: Geométrico Recente II. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

(041) 

Túmulo 45.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4; 

BCH 78 (1954), p. 178; BCH 82 (1958), p. 283; Courbin, P. BCH 81 (1957), p. 322-86; 

Courbin, P. TGA, 1974, p. 40-1; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 40, 120, 124; 

Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 208. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Oeste, na região imediatamente a 

leste do Odéon Romano, área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de um 

túmulo em cista, formado por placas de pedra do tipo orthostato nas paredes e 

com cobertura em monólito, constituindo uma grande laje; o fundo era forrado 

por seixos brancos. A sepultura media aproximadamente 3,05 m de 

comprimento, 1,05 m de largura e 0,98 m de profundidade, e estava orientada no 

sentido Sul-Sudoeste / Norte-Nordeste (PRANCHA ARG 20 A, 20 B e 20 C). 

Os restos ósseos eram compostos pelo crânio, encontrado na extremidade 

Nordeste, o torso e os pés. Os ossos longos estavam bastante danificados e, 

portanto, não foi possível identificar a altura mediana do indivíduo. Trata-se de 

um indivíduo do sexo masculino, com idade entre 25 e 30 anos, 

aproximadamente. Logo na abertura da sepultura foi identificada uma grande 

quantidade de fragmentos cerâmicos com decoração geométrica, e o mobiliário 

funerário dessa inumação em cista destaca-se fundamentalmente em relação aos 

demais. Denominado “Túmulo com a Panóplia”, a descoberta desse 

enterramento proporcionou mudanças nos estudos de contextos funerários da 

região da Argólida durante a Idade do Ferro Antiga. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma série de vasos cerâmicos, fragmentados 

e intactos, com variada decoração geométrica; objetos em bronze, incluindo a 

armadura e anéis; em ferro, dois atiçadores de fogo em forma de barcos de 

guerra, doze obelói e dois machados duplos; em ouro, três anéis e algumas 

folhas finas. Todos esses objetos estavam bastante espalhados pela sepultura: 

parte da armadura juntamente com os cães de chaminé encontravam-se ao Norte, 

os obelói ao Sul, os vasos cerâmicos e os demais artefatos em metal situavam-se 

entre os anteriores, e ocupavam inclusive o centro da sepultura. 
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2.1) Metais. Em ouro: três anéis, O.2-4 (PRANCHA ARG 20 D); folhas finas sem 

número de inventário (PRANCHA ARG 20 E). Em ferro: dois machados duplos, 

F.12 e 13 (PRANCHA ARG 20 F); doze obelói em ferro, F.14-25 (PRANCHA 

ARG 21 A e 21 B). Apenas o obelós F.14 foi encontrado praticamente intacto, com 

cerca de 1,11 m do comprimento preservado, dos demais, apenas as palhetas foram 

encontradas; dois cães de chaminé em forma de barcos de guerra, F.10 e 11 

(PRANCHA ARG 21 C, 21 D e 21 E), com aproximadamente 1,295 m e 1,34 m de 

comprimento, respectivamente. Em bronze, cinco anéis, B.29, 39 e 40 (PRANCHA 

ARG 22 A), B.41 e 42 (PRANCHA ARG 22 A); uma armadura em bronze, 

composta pelo peitoral, o dorsal e o capacete, B.26-28 (PRANCHA ARG 22 B). A 

altura aproximada do peitoral e do dorsal é de 0,474 m; o capacete, incluindo a 

crista, mede 0,46 m. O conjunto possui, portanto, 0,834 m de altura. 

2.2) Cerâmica. Fragmento de uma ânfora, C.170, com 0,50 m de altura conservada; 

um esquifo com alças verticais praticamente inteiro com decoração figurada 

geométrica animal, C.171, (PRANCHA ARG 23 A e 23 B), com 0,152 m de altura; 

um esquifo fragmentário, decoração figurada animal C.172, (PRANCHA ARG 23 

C), com 0,105 m de altura; cinco taças fragmentadas, C.173-177 (PRANCHA ARG 

223D); uma grande cratera fragmentada, com decoração geométrica humana e 

animal, C.229, com 0,245 m de altura conservada (PRANCHA ARG 23 E e 24 A). 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(042) 

Túmulo 51.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4; 

BCH 78 (1954), p. 177; Courbin, P. RA (1977), p. 327; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 26, na Praça dos Refugiados, atual 

Praça Kypseli, área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um túmulo 

em fossa, cova simples, coberto com duas placas de pedra de calcário. No 

interior, encontrava-se o esqueleto de um adulto em posição contraída, com as 

pernas dobradas para o lado direito, e o crânio direcionado para Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo com pé alto, C. 279 (PRANCHA ARG 24 B); uma taça 

com pé alto, C. 301, (PRANCHA ARG 24 C). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(043) 

Túmulo 53.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4; 

BCH 78 (1954), p. 178; Courbin, P. TGA, 1974, p. 41; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

24, 39, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 201. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 28, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de uma sepultura em vaso funerário, 

uma ânfora, C. 357, com 0,30 m de altura (PRANCHA ARG 24 D), depositada 

na posição vertical, onde foram encontrados restos ósseos identificados a uma 

criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico manufaturado. 

2.1) Cerâmica. Uma pequena tigela com duas alças horizontais manufaturada, C.358 

(PRANCHA ARG 24 E), com 0,052 m de altura aproximada. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(044) 

Túmulo 60.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 6,4.  

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 34, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se de uma sepultura em pito, com a 

abertura direcionada para o sentido Sudoeste, fechado com uma placa e pedras 

de calcários menores. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

itnerior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(045) 

Túmulo 63.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 78 (1954), p. 177-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 104, na região ao redor do atual 

Cemitério Sul de Argos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de 

um túmulo em cista, medindo 0,55 m de comprimento por 0,48 m de largura 

(PRANCHA ARG 24 F), construído e fechado com pedras de calcário 

irregulares, e seixos no fundo. No interior da cista foram encontrados os restos 

ósseos de uma criança em posição contraída, com o crânio depositado na 

extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco vasos cerâmicos situados ao redor do 

crânio, todos datados do Protogeométrico, e um anel de bronze. 

2.1) Metais. Um anel de bronze. Sem número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, C. 196, (PRANCHA ARG 25 A); uma 

enócoa com a borda arrendondada, C. 197, (PRANCHA ARG 25 B); um jarro, C. 

198, (PRANCHA ARG 25 C); um jarro com alças horizontais (ânfora), C. 199, 

(PRANCHA ARG 25 D); uma pequena taça com pé alto, C. 200, (PRANCHA 

ARG 25 E). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(046) 

Túmulo 66.  

Referências: BCH 78 (1954), p. 177; Courbin, P. TGA, 1974, p. 42; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 24, 39; Foley, A., SIMA 80 (1988), p. 201. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 39/N, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapa 4 e 8). Consistia no fragmento de uma grande 

cratera, C. 423, com 0,33 m de altura preservada, contendo um crânio e alguns 

ossos longos (PRANCHA ARG 25 F e 26 A) que pertenciam a um indivíduo 

adulto. Todavia, as dimensões da cratera e dos ossos não são compatíveis, o que 

pode ser explicado devido a uma perturbação da sepultura que preservou apenas 

parte dos ossos; a cratera seria, portanto, parte do mobiliário funerário. Courbin 

indica que pode se tratar de uma cova simples, e não um túmulo em vaso 

funerário. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(047) 

Túmulo 69. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, Cahier des 

fouiles, Argos 2-C Arg 253. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem S. 41/S, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um túmulo em cista, fechado 

com três grandes placas de pedra, medindo cerca de 0,68 m de comprimento e 

0,40 m de largura, com paredes formadas por grossas placas de pedra de 

calcário. No fundo da cista havia alguns poucos ossos fragmentados e, 

provavelmente, os restos de um crânio de um bebê recém-nascido, depositado na 

extremidade Noroeste da sepultura juntamente com fragmentos de um pito. Na 

área externa da sepultura foram encontrados alguns fragmentos cerâmicos que 

podem estar associados ao túmulo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por fragmentos de um pito. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A datação desse túmulo é dada pela estratigrafia, uma vez que os 

fragmentos do pito não foram suficientes para estabelecer uma data definitiva. 

Na mesma sondagem, e no mesmo nível estratigráfico, foram encontrados outros 

túmulos do Protogeométrico. 
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(048) 

Túmulo 70. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, Cahier des 

fouiles, Argos 2-C Arg 253. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem S. 41/S, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 5 e 6 ). Trata-se de um túmulo em cista, fechado 

com três grandes placas de pedra e pequenos seixos, medindo cerca de 1,50 m de 

comprimento no sentido Sudoeste-Nordeste, e 1,30 m de largura no sentido 

Noroeste-Sudeste. A cista era orientada no sentido Sudoeste-Nordeste. No fundo 

havia alguns poucos ossos fragmentados de um adulto em posição contraída, 

com o crânio direcionado para Sudoeste. Segundo Angel e Charles, o indivíduo 

tinha entre 25 e 30 anos de idade. Angel o classifica como do sexo feminino, 

enquanto Charles como masculino. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza na 

cista. 

3) Data: Heládico Médio ou final do Submicênico / início do Protogeométrico? 

4) Discussão: A datação desse túmulo é incerta, uma vez que não há oferendas e a 

análise estratigráfica não é suficiente para estabelecer uma datação mais precisa. 

Courbin indica que ele pode datar do Heládico Médio ou do Início da Idade do 

Ferro, devido às semelhanças entre as características das cistas nos dois 

períodos. 
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(049) 

Túmulo 71. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, Cahier des 

fouiles, Argos 2-C Arg 253. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem S. 42/S, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um túmulo em cista, fechado 

com quatro grandes placas de pedra, medindo cerca de 0,72 m de comprimento e 

0,45 m de largura, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste; as paredes da cista 

eram formadas por pedras pequenas. No fundo da cista havia, segundo Charles, 

o esqueleto de um bebê recém-nascido, em posição contraída, com o crânio 

direcionado para Norte / Nordeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza na 

cista. 

3) Data: Heládico Médio ou final do Submicênico / início do Protogeométrico? 

4) Discussão: A datação desse túmulo é incerta, uma vez que não há oferendas e a 

análise estratigráfica não é suficiente para estabelecer uma datação mais precisa. 

Courbin indica que ele pode datar do Heládico Médio ou do Início da Idade do 

Ferro, devido às semelhanças entre as características das cistas nos dois 

períodos. 
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(050) 

Túmulo 72. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, Cahier des 

fouiles, Argos 2-C Arg 253. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 43/S, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se de um túmulo em cista, fechado 

com placas de pedra e pedras de calcário menores. No interior da cista foram 

encontrados alguns restos ósseos que não permitiram a identificação do sexo e 

da idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma ânfora datada do final do Submicênico. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora, C. 470, (PRANCHA ARG 26 B). 

3) Data: final do Submicênico. 
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(051) 

Túmulo 73. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, Cahier des 

fouiles, Argos 2-C Arg 253; Id. Ibid., FPC 1,3; Courbin, P. CGA, 1966, p. 164. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem S. 41/42/43S, no terreno 

Bacaloyannis, a Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um túmulo em 

cista fechado com grandes placas de pedra e pedras de calcário menores. As 

dimensões internas da cista são de 1,35 m de comprimento, 0,95 m de largura e 

0,59 m de profundidade. No interior da cista foi encontrado o esqueleto de um 

adulto em posição contraída, com o crânio direcionado para Sul-Sudoeste. O 

indivíduo tinha entre 33 e 35 anos de idade, aproximadamente. Angel o 

classifica como um indivíduo do sexo feminino; Charles, como masculino. Há 

traços de cremação no interior da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois anéis em bronze e dois vasos 

cerâmicos, um deles estava situado próximo ao crânio do indivíduo. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze, B. 46 e 47, com 0,019 m e 0,017 m de diâmetro 

respectivamente; um alfinete em ferro, com 0,105 m de comprimento. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo com alças horizontais e pé em anel, C. 468, 

(PRANCHA ARG 26 C); uma enócoa trilobada manufaturada, C. 469, 

(PRANCHA ARG 26 D, 26 E e 26 F), com 0,30 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 

 

 

 

 



59 

 

(052) 

Túmulo 75. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, Cahier des 

fouiles, Argos 2-C Arg 253; Id. Ibid., FPC 1,3; BCH 79 (1955), p. 312-13; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 30, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem S. 47/S, no Bairro dos Refugiados, 

na parte sudeste da grande Praça Kypseli, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 

e 6). Trata-se de um túmulo em cista, medindo externamente 1,06 m de 

comprimento e 0,90 m de largura e, internamente, 0,72 m de comprimento, 0,48 

m de largura e 0,32 m de profundidade, em cujo interior foram encontrados os 

restos ósseos de uma criança entre 5 e 7 anos de idade aproximada. A cista era 

fechada por uma única grande placa de pedra de calcário com outras menores ao 

redor; as paredes eram formadas por grandes e grossas placas de pedra, e no 

fundo havia seixos. O esqueleto da criança encontrava-se em posição contraída, 

com as pernas dobradas para o lado esquerdo, e o crânio depositado na 

extremidade Oeste-Noroeste da cista.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por alguns vasos cerâmicos, objetos em bronze 

e em ferro, um em osso e uma pequena estatueta feminina em mármore. 

2.1) Metais. Vários objetos em bronze e em ferro não especificados, apenas 

classificados como jóias. Um alfinete, F. 36, próximo ao crânio, com 0,011 m de 

comprimento; quatro anéis (brincos ou anéis), próximo às mãos da criança, que 

puderam ser identificados pelo desenho feito por Courbin no caderno de escavação. 

2.2) Cerâmica. Três enócoas em miniatura, manufaturadas e com borda circular, 

duas delas com bases planas: C. 505, (PRANCHA ARG 27 A, 27 B e 27 C), com 

0,032 m de ltura e 0,02 m de diâmetro, C. 506, (PRANCHA ARG 27 D, 27 E e 27 

F), com 0,058 m de altura e 0,027 m de diâmetro,  e C. 507, (PRANCHA ARG 27 

G, 27 H e 28 A), com 0,064 m de altura e 0,028 m de diâmetro; um esquifo com 

alças horizontais e pé alto, C. 514; outros dois esquifos, C. 512 e C.513; um aríbalo, 

C. 646; uma enócoa trilobada, C.457 (PRANCHA ARG 28 B); um jarro 

manufaturado com a alça mais alta que a borda, C. 460 (PRANCHA ARG 28 C); 
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uma taça, C.461 (PRANCHA ARG 28 D); um jarro manufaturado, C. 462 

(PRANCHA ARG 28 E); uma pequena tigela manufaturada, C. 614, (PRANCHA 

ARG 28 F e 28 G), com 0,037 m de altura e 0,072 m de diâmetro; uma romã, C. 

605; fragmento de um outro vaso?, C. 509; um fragmento comprido e chato, C. 492; 

quatro esferas achatadas, C. 590-593 e uma grossa esfera em terracota, C. 595. 

2.3) Outros. Uma estatueta feminina do tipo cicládica em mármore, 11, 

(PRANCHA ARG 28 H); uma esfera da agulha de fiar em osso, Os. 23. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que o 

enterramento deve ser datado do Protogeométrico. 
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(053) 

 Túmulo 80. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 282; Courbin, P. TGA, 1974, p. 42-3; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41, 105; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 211. 

1) Descrição geral: Encontrado ao sul do atual Cemitério Sul de Argos, na 

Sondagem 52, área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de uma 

inumação em sepultura, cova simples, sem qualquer tipo de cobertura, com 

medidas aproximadas de 1,50 m de comprimento e 0,50 m de largura. A 

orientação da cova é sentido Noroeste-Sudeste. O esqueleto encontrava-se em 

um estado bastante precário de conservação, principalmente o crânio, depositado 

na extremidade Oeste da sepultura. O braço direito estava estendido ao longo do 

corpo do indivíduo e o esquerdo dobrado, com a mão sobre o crânio. As pernas 

estavam ligeiramente contraídas para o lado direito (PRANCHA ARG 29 A). A 

análise antropológica indica um indivíduo do sexo feminino, com 28 anos de 

idade aproximadamente. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos apenas, uma 

enócoa e um pichel próximos ao crânio, a oeste. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, C.463, de 0,156 m de altura (PRANCHA 

ARG 29 B), um pequeno pichel, C.652, com 0,062 m de altura (PRANCHA ARG 

29 C). 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(054) 

Túmulo 84 bis.  

Referências: Courbin, P. TGA, 1974, p. 43; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 40; 

Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 208. 

1) Descrição geral: Encontrado ao pé do Odéon, na Sondagem 57/S, entre duas 

sepulturas arcaicas, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). É formado por 

uma ânfora C.847, de 0,448 m de altura (PRANCHA ARG 29 D) e um esquifo 

protocoríntio, C.942, com 0,116 de altura do vaso reconstituído (PRANCHA 

ARG 29 E). Ambos os vasos apresentam traços de queima. Courbin acredita que 

se trata de um enterramento infantil, mas esta hipótese é incerta. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda no interior dos vasos 

funerários. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(055) 

Túmulo 89. 

Referências: BCH 80 (1956), p. 376; BCH 82 (1958), p. 281-82; Courbin, P. TGA, 

1974, p. 43-45; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39, 118; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 201. 

1) Descrição geral: Situado na sondagem E 5, no terreno Bacaloyannis, área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 8). Trata-se de um túmulo em cista, cujas 

paredes oeste, leste e norte foram feitas com placas de pedra do tipo orthostato, 

espessas e medindo cerca de 0,80 m de comprimento por 0,45 m de largura. A 

parede sul apresentava apenas três pedras alinhadas; a cobertura estava 

conservada apenas na parte norte, formada por uma ou duas placas de pedra. Foi 

encontrado na cista um esqueleto bem conservado de um indivíduo do sexo 

feminino, com aproximadamente 45 anos de idade. O crânio estava depositado 

na extremidade Sudoeste, os braços dobrados com as mãos sobre o queixo, e as 

pernas fortemente contraídas, dobradas para o lado esquerdo (PRANCHA ARG 

29 F). O tornozelo encontrava-se sobre um orthostato que limitava a parte norte 

da cista de outra cova mais profunda. Nesta extremidade da cista não foram 

encontrados restos ósseos, apenas vasos cerâmicos distribuídos em formato de 

semicírculo (PRANCHA ARG 29 G). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos dispostos em 

semicírculo na cova mais profunda, abaixo do esqueleto. Os vasos são 

miniaturas. 

2.1) Cerâmica. Uma pequena tigela manufaturada, C.813 (PRANCHA ARG 30 A), 

com 0,039 m de altura; dois anforiscos manufaturados, C.814 (PRANCHA ARG 30 

B), com 0,071 m de altura e C.815 (PRANCHA ARG 30 C), com 0,121 m de 

altura;e uma ânfora torneada, C.816 (PRANCHA ARG 30 D), com 0,125 m de 

altura aproximada. 

3) Data: Geométrico Médio II. 

4) Discussão: Courbin acredita que se tratam se dois enterramentos diferentes, T. 

89/1 e T. 89/2. O primeiro seria formado pelos vasos e por uma provável 
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inumação infantil, cujos restos ósseos teriam desaparecido por completo. O fato 

de ser uma criança é sustentado pelo autor devido ao caráter miniaturista dos 

vasos, e por eles estarem localizados em uma extremidade da cista mais 

profunda em relação ao restante da sepultura. O segundo enterramento 

corresponderia à inumação feminina, sem a presença de oferendas. Tal hipótese 

é questionável, uma vez que o desaparecimento total dos restos ósseos é 

improvável e o esqueleto feminino encontra-se em um bom estado de 

conservação. Poderia se argumentar que o enterramento infantil tenha caráter 

simbólico, um kenotáphos, uma vez que não há presença de restos ósseos. Dessa 

forma, o enterramento feminino deve ter ocorrido posteriormente ao primeiro. 
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(056) 

Túmulo 90.  

Referências: BCH 80 (1956), p. 376; BCH 82 (1958), p. 281; Courbin, P. TGA, 1974, p. 

45-52; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39, 116; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 200. 

1) Descrição geral: Descoberto na Sondagem E 5, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 7 e 8). A sepultura é constituída por uma cista, 

medindo aproximadamente 1,80 m de comprimento, 0,85 m de largura e 0,66 m 

de profundidade, orientada no sentido Nordeste-Sudoeste. A cista era construída 

com placas de pedra do tipo orthostato e era forrada com seixos no fundo. 

(PRANCHA ARG 30 E, 30 F e 30 G). A extremidade sul estava destruída, não 

havia sinais de cobertura, e apresentava uma camada de pedras misturada com 

vasos cerâmicos datados de várias épocas.  Devido à grande quantidade de vasos 

– cerca de vinte e dois – datados de sub-períodos diferentes, e vários objetos em 

metal, Courbin acredita que o túmulo foi reutilizado por pelo menos duas vezes, 

contendo três inumações. Contudo, apenas o esqueleto de uma delas foi 

encontrado, o de um indivíduo do sexo feminino, com cerca de 30 anos de idade, 

que corresponderia ao enterramento mais recente. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um grande número de vasos cerâmicos, 

fíbulas e anéis de bronze e em ferro espalhados na cova. Os vasos cerâmicos 

apresentam decoração bastante variada que permite datá-los a diferentes sub-

períodos da Idade do Ferro, desde o Geométrico Antigo, com a chamada 

decoração “negra”, representada pela enócoa C.829, passando pelo Geométrico 

Médio, até o Geométrico Recente, com decoração figurada animal, representada 

pela pequena píxide, C.840. Os metais encontrados no túmulo não foram 

classificados por Courbin de acordo com os diferentes enterramentos, o que 

ocorreu com alguns dos vasos cerâmicos. 

2.1) Metais. Geral: Um fragmento em bronze, B.87 (PRANCHA ARG 31 A), com 

0,013 m de diâmetro externo; seis anéis em bronze, B.89-94 (PRANCHA ARG 31 

B), variando entre 0,013 a 0,022 m de diâmetro; um anel em ferro, F.63 

(PRANCHA ARG 31 B), com 0,026 m de diâmetro externo; dois alfinetes em 
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bronze, B.95 (PRANCHA ARG 31 C), com 0,151 m do comprimento preservado e 

B.96 (PRANCHA ARG 31 D), com 0,176 m do comprimento preservado; um 

alfinete em ferro, F.62 (PRANCHA ARG 31 E), 0,119 m do comprimento 

preservado; fragmentos de um alfinete em bronze com a extremidade em forma de 

folha, B.88 (PRANCHA ARG 31 F), com 0,028 m do comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. 

T. 90/1: uma enócoa trilobada, C.829, com 0,284 m de altura (PRANCHA ARG 31 

G); uma ânfora, C. 833, com 0,42m de altura (PRANCHA ARG 31 H); uma 

pequena enócoa globular, C.842, com 0,05 m de altura (PRANCHA ARG 31 I); 

dois fragmentos de um pratodecorado com linhas paralelas, C.843 (PRANCHA 

ARG 31 J); uma taça, C.845, com 0,053 m de altura (PRANCHA ARG 31 K); uma 

píxide pequena, com 0,065 m de altura; fragmento de enócoa ou ânfora C.846. 

T. 90/2: duas pequenas enócoas trilobadas fragmentadas, C.831 (PRANCHA ARG 

32 A) e C.832 (PRANCHA ARG 32 B); uma ânfora, C.834, com 0,34 m de altura 

(PRANCHA ARG 32 C); um esquifo com alças verticais e pé em anel, C.835 

(PRANCHA ARG 32 D); um cântaro, C.836 (PRANCHA ARG 32 E); dois 

esquifos com alças horizontais e pé em anel, C.837 (PRANCHA ARG 32 F) e 

C.838 (PRANCHA ARG 32 G), com altura média de 0,1 m cada. 

T. 90/3: três ânforas C.825, (PRANCHA ARG 33 A), C.826, (PRANCHA ARG 33 

B), C.827, (PRANCHA ARG 33 C); uma hídria, C.828, com 0,311 de altura 

(PRANCHA ARG 33 D); uma enócoa globular trilobada, com base plana e 

decoração em zigzag, C.830, com 0,225 m de altura aproximadamente (PRANCHA 

ARG 33 E); uma pequena píxide decorada com figuras geométricas animais, C.840, 

com 0,06 m de altura (PRANCHA ARG 33 F); uma pequena tigela manufaturada, 

C.844, com 0,053 de altura (PRANCHA ARG 33 G). 

3) Data: T. 90/1: Geométrico Antigo I. 

           T. 90/2: Geométrico Médio I. 

                 T. 90/3: Geométrico Médio II. 
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(057) 

Túmulo 91. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1, 3; 

FPC 6, 1. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem E5, no terreno Bacaloyannis, 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 8). Trata-se de um túmulo em fossa, cova 

simples, medindo aproximadamente 1,08 m de comprimento por 0,52 m de 

largura, com fragmentos de pito no fundo. No interior da cova foram 

encontrados restos ósseos de um indivíduo adulto, classificado como do sexo 

masculino por J. L. Angel, e do sexo feminino, por Charles. Ambos os autores 

indicam que o indivíduo teria entre 15 e 20 anos, aproximadamente. O esqueleto 

estava em posição contraída, com as pernas dobradas para a sua esquerda, e com 

o crânio depositado na extremidade Sudoeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer naturreza no 

interior da cova. 

3) Data: Geométrico Médio? 

4) Discussão: Courbin afirma que a sepultura pode datar do Geométrico Médio 

pela análise estratigráfica, mas tal datação não é segura. 
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(058) 

Túmulo 92. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem E 3, no terreno Bacaloyannis, na 

área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 6 e 8). Trata-se de um túmulo em fossa, cova 

simples, em cujo interior foram encontrados restos ósseos de um indivíduo 

adulto do sexo feminino, com 25 ou 26 anos de idade aproximadamente. O 

esqueleto estava em posição contraída, com as pernas dobradas para a sua direita 

e com o crânio depositado na extremidade Sudoeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer naturreza no 

interior da cova. 

3) Data: Protogeométrico ou Geométrico Médio? 

4) Discussão: Courbin afirma que a sepultura pode datar tanto do Protogeométrico 

quanto do Geométrico Médio pela análise estratigráfica, mas tal datação não é 

segura. 
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(059) 

Túmulo 93. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 80 (1956), p. 376; BCH 82 (1958), p. 277; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem E 6, na área do Teatro, a Sudoeste da 

cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um túmulo em cista, medindo cerca de 1,16 m 

de comprimento, 0,46 m de largura e 0,53 m de profundidade, em cujo interior 

foram encontrados os restos ósseos de um indivíduo adulto do sexo masculino, 

entre 48 e 50 anos de idade, aproximadamente. O esqueleto estava em posição 

contraída, com o crânio depositado na extremidade Oeste da sepultura.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos, uma tigela, um 

alfinete e dois anéis em bronze, uma faca e uma ponta de flecha em ferro, e dois 

espirais em ouro encontrados próximos ao crânio. 

2.1) Metais. Uma tigela, um alfinete e dois anéis em bronze; um punhal e uma ponta 

de flecha em ferro; dois espirais com várias voltas em ouro. Todos sem número de 

inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa do tipo ática, decorada com círculos concêntricos, 

C.817, (PRANCHA ARG 34 A); um pequeno esquifo com alças horizontais e pé 

alto, C. 818, (PRANCHA ARG 34 B). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos C.817 e C.818 no Museu de Argos indica que 

ambos datam do Protogeométrico. 

 

 

 



70 

 

(060) 

Túmulo 100. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, Id. 

Ibid. FPC 6,1. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem N 2, na área do Teatro, a Sudoeste 

da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se de um túmulo em pito, medindo cerca de 

1,95 m de altura e 0,89 m de diâmetro máximo, fechado com uma placa de pedra 

de calcário, e com a abertura do vaso direcionada para Sudoeste. Em seu interior 

foram encontrados restos ósseos de um adulto  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: Courbin apenas afirma que o enterramento data do “Geométrico” a 

partir da análise estratigráfica e das características formais e ornamentais do 

pito. Porém, devido à ausência de oferendas, não é possível uma datação mais 

precisa. 
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(061) 

Túmulo 103. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 80 (1956), p. 376; Courbin, P. RA (1977), p. 327; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem E 4, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se de um túmulo em fossa, cova 

simples, em cujo interior foi encontrado o esqueleto de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos datados do final do 

Submicênico. 

2.1) Cerâmica. Duas taças pequenas com pé em anel, C.1298 e C.811 (PRANCHA 

ARG 34 C), com 0,05 m de altura e 0,065 m de diâmetro, respectivamente; um 

pequeno anforisco, C. 812 (PRANCHA ARG 34 D). 

3) Data: Submicênico. 
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(062) 

Túmulo 106.  

Referências: BCH 82 (1958), p. 281, 283; Courbin, P. TGA, 1974, p. 52-58; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39, 116, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 201. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem E 6, a norte do T. 90 (056), na Área 

do Teatro, no terreno Bacaloyannis, a Sudoeste da cidade (Mapas 4, 7 e 8). 

Trata-se de uma sepultura em cista, constituída por placas de pedras do tipo 

orthostato e com cobertura de placas de pedras sobrepostas, apenas uma delas 

(leste) preservada. A cista media cerca de 2,00 m de comprimento, 1,04 m de 

largura e 0,80 m de profundidade e sua linha axial fazia um ângulo de 114º com 

o Norte (PRANCHA ARG 35 A e 35 B). O fundo do túmulo era forrado com 

seixos brancos. Havia duas inumações na sepultura; a mais inferior 

estratigraficamente trata-se do enterramento mais antigo, T. 106/1. O esqueleto – 

identificado como um indivíduo do sexo feminino com aproximadamente 20-25 

anos de idade – estava repousado sobre a camada de seixos, deitado sobre seu 

lado esquerdo, com as pernas fortemente contraídas sobre o lado esquerdo do 

corpo e os pés direcionados para Leste. O braço esquerdo estava esticado e o 

direito dobrado, com a mão sobre o abdome; seu crânio estava orientado para 

Oeste (PRANCHA ARG 35 C e 35 D). A reutilização da sepultura corresponde 

a uma segunda inumação, superior na estratigrafia, cujo crânio encontrava-se na 

extremidade Leste do túmulo, inclinado para o lado esquerdo do indivíduo e 

apoiado sobre uma pedra. Os demais restos ósseos eram formados pelos ombros 

e os pés (PRANCHA ARG 35 C e 35 D). Ao enterramento mais recente, T. 

106/2, foi identificado um indivíduo do sexo feminino, com aproximadamente 

40 anos de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Constituído por uma série de vasos cerâmicos e objetos 

em bronze, em ferro e dois em ouro, distribuídos principalmente ao redor do 

crânio e dos ombros dos dois indivíduos. 

2.1) Metais.  
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T. 106/1: Uma tigela em bronze fragmentada, B.45, com 0,049 m da altura 

preservada (PRANCHA ARG 35 E); fragmentos de alfinetes em ferro, F.35, 44 e 

45; fragmentos de punhal em ferro: F.33, com 0,143 m do comprimento preservado 

e F.43 (PRANCHA ARG 35 F); ponta de lança em ferro, F.34 (PRANCHA ARG 

35 F), com 0,079 m do comprimento preservado; dois espirais em ouro intactos, O.8 

e O.9 (PRANCHA ARG 35 G), com 0,0136 m e 0,0132 m de diâmetro externo. 

T. 106/2: Dois anéis em bronze, B.50 e B.53, com 0,02 m e 0,019 m de diâmetro 

externo, respectivamente; dois alfinetes em bronze, B.51 e B.52 (PRANCHA ARG 

36 A), com 0,097 m e 0,094 m do comprimento preservado, respectivamente. 

2.2) Cerâmica.  

T. 106/1: Dois esquifos fragmentados com alças horizontais: C.889 (PRANCHA 

ARG 36 B) e C.892 (PRANCHA ARG 36 C), com 0,13 m e 0,087 m de altura, 

respectivamente; duas taças: C.893 (PRANCHA ARG 36 D) e C.894  (PRANCHA 

ARG 36 E), com 0,054 m e 0,052 m de altura, respectivamente; fragmentos de uma 

ânfora, C.891, com 0,24 m da altura preservada (PRANCHA ARG 36 F); uma 

píxide globular com tampa fragmentada, C.895, com 0,102 m de altura (sem a 

tampa) (PRANCHA ARG 36 G); um prato manufaturado, C.897 (PRANCHA 

ARG 37 A); um aríbalo manufaturado, C.898, com 0,066 m de altura (PRANCHA 

ARG 37 B); um fuso de fiar manufaturado, C.899  (PRANCHA ARG 37 C). 

T. 106/2: Um esquifo com alças verticais, C.890, com 0,137 m de altura 

reconstituída (PRANCHA ARG 37 D); uma enócoa fragmentária, C.896, com 0,10 

m da altura preservada (PRANCHA ARG 37 E). 

3) Data:  

T. 106/1: Geométrico Antigo I. 

T. 106/2: Geométrico Recente II. 
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(063) 

Túmulo 107. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

6,4; BCH 82 (1958), p. 277; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem E 2, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de uma sepultura em cista, 

constituída por placas de pedras do tipo orthostato, com cobertura de placas de 

pedras sobrepostas, medindo cerca de 1,15 m de comprimento, 0,64 m de 

largura e 0,40 m de profundidade. No fundo da sepultura havia uma camada de 

seixos sobre a qual o esqueleto estava deitado em posição contraída, com as 

pernas dobradas para a sua direita; o crânio estava depositado na extremidade 

Sul. Em anotações nos arquivos manuscritos de Courbin, P. Charles indica que 

se trata da inumação de um indivíduo do sexo masculino entre 30 e 35 anos de 

idade: J. L. Angel acredita que o esqueleto corresponda a um indivíduo do sexo 

feminino, entre 25 e 30 anos de idade. L. Hapiot concorda com a análise de 

Angel, e nós adotamos essa classificação. 

2) Mobiliário Funerário: Segundo os arquivos de Courbin, foram encontrados dois 

alfinetes em ferro e um vaso cerâmico típico para beber no interior do túmulo, 

próximos ao crânio do indivíduo, do lado direito. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro, F. 60, com 0,169 m de comprimento; alfinete de 

ferro fragmentado, F. 61. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo com alças horizontais e pé alto, C. 849, (PRANCHA 

ARG 37 F). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(064) 

Túmulo 116. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem F 3, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de uma sepultura em cista, medindo 

cerca de 1,08 m de comprimento e 0,54 m de largura, em cujo interior foi 

encontrada a inumação de um adulto em posição contraída, com as pernas 

dobradas para o seu lado direito, e com o crânio orientado para Noroeste. 

2) Mobiliário Funerário: Segundo os arquivos de Courbin, no interior do túmulo 

havia um vaso cerâmico típico para beber, próximo do joelho do morto. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada fragmentada, decorada com semicírculos 

concêntricos, C. 881, (PRANCHA ARG 37 G). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(065) 

Túmulo 121. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

6,4. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem F 3, no terreno Bacaloyannis, a 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de uma sepultura em fossa, cova 

simples, parcialmente destruído, coberta com placas de pedra de calcário, em 

cujo interior foi encontrada a inumação de um adulto (?). 

2) Mobiliário Funerário: Segundo os arquivos de Courbin, havia cinco vasos 

cerâmicos típicos para beber presentes no interior do túmulo. 

2.1) Cerâmica. Dois esquifos com alças verticais e pé alto, C. 882 (PRANCHA 

ARG 38 A) e C. 883 (PRANCHA ARG 38 B); um cerno, C. 884; outros dois vasos 

não especificados. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(066) 

Túmulo 124.  

Referências: BCH 82 (1958), p. 281; Courbin, P. TGA, 1974, p. 58-59; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39, 103. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Bacaloyannis, sobre um muro mais 

recente na Sondagem C 6, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 7). 

Imediatamente sobre o muro estava uma taça alta; sob ela, três placas de pedra 

finas sobrepostas que serviam como cobertura do túmulo (PRANCHA ARG 38 

C). Sob as placas, um esqueleto em posição contraída, com as pernas dobradas 

para o lado direito, os braços dobrados e as mãos sobre os ombros, com o crânio 

depositado na extremidade Sudeste da cova simples (PRANCHA ARG 38 D). 

Segundo Angel e Charles, trata-se de um indivíduo do sexo masculino, com 

idade aproximada entre 37 e 40 anos. A linha axial do túmulo fazia um ângulo 

de 6º com o norte; a cova media cerca de 0,70 m de comprimento, 0,50 m de 

largura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos, um deles encontrado 

na parte externa da sepultura, sobre a cobertura; os demais no interior, uma 

enócoa ao sul e outra enócoa (?) próxima ao braço esquerdo do indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Uma taça, C.851, com 0,05 m de altura (PRANCHA ARG 38 E); 

uma enócoa trilobada manufaturada, C.914, com 0,126 m de altura (PRANCHA 

ARG 38 F); fragmentos de uma enócoa (?) manufaturada, C.945 (PRANCHA ARG 

38 G). 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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(067) 

Túmulo 128.  

Referências: Courbin, P. TGA, 1974, p. 59-61; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39, 

120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 201. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Bacaloyannis, Sondagem D 6, a oeste, 

no prolongamento dos T. 106 (062) e T. 108 (excluído do Catálogo por se tratar 

de um túmulo do período arcaico), na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 7 e 8). 

Resta apenas uma pequena amostra da cobertura no ângulo leste; trata-se de uma 

sepultura em cista, medindo 1,47 m de comprimento, 0,89 m de largura e cerca 

de 0,50 m de profundidade, feita com placas de pedra do tipo orthostato, 

conservadas principalmente na parede norte e orientada no sentido Noroeste 

(PRANCHA ARG 39 A). Há uma camada de seixos que se mistura com os 

fragmentos do pito do T. 108, e sob a qual foram encontrados três vasos 

cerâmicos e dois ossos longos. Não foi possível identificar o sexo ou a idade do 

indivíduo. Courbin sustenta a hipótese de que haveria duas inumações, sendo a 

camada de seixos a separação entre a primeira e a segunda. Os vestígios ósseos e 

um dos vasos (C.3997) corresponderiam ao segundo enterramento e, portanto, o 

mais recente, que teria danificado o primeiro. A realização do T. 108 também 

teria danificado ambas as inumações do T. 128, que seriam anteriores ao T. 108. 

Todavia, tal cronologia é incerta e questionável. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por três vasos cerâmicos encontrados 

tanto sobre, como misturados à camada de seixo no interior do túmulo. 

2.1) Cerâmica. Fragmentos de duas ânforas: uma manufaturada (hídria?), C.1420, 

com cerca de 0,31 m de altura (PRANCHA ARG 39 B), e a outra torneada, C.1025, 

com aproximadamente 0,265 m de altura (PRANCHA ARG 39 C); dois fragmentos 

de uma pequena píxide, C.3997, com uma altura reconstituída de 0,075 m 

(PRANCHA ARG 39 D). 

3) Data: T. 128/1 (?): Geométrico Antigo I – vasos associados: C.1420 e C.1025. 

          T. 128/2: Geométrico Recente II – vaso associado: C.3997. 
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(068) 

Túmulo 129.  

Referências: BCH 82 (1958), p. 281; Courbin, P. TGA, 1974, p. 61-62; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39, 118. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Bacaloyannis, na Sondagem N 2, na 

área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 8). Ao sul, duas placas de pedra espessas da 

cobertura estavam preservadas. Trata-se de uma inumação em cista, em que 

apenas as pernas do indivíduo encontravam-se conservadas, em posição 

contraída e dobradas para o seu lado direito. O crânio estava depositado na 

extremidade Sudeste. A cista media cerca de 1,09 m de comprimento, 0,55 m de 

largura e 0,35 m de profundidade, e fazia um ângulo de 10º com o Norte. As 

paredes foram construídas cada uma com apenas um orthostato e o fundo do 

túmulo era formado por uma camada de seixos (PRANCHA ARG 39 E e 39 F). 

A análise antropológica dos vestígios ósseos indica que se trata de uma criança 

com aproximadamente 10 anos de idade. A ausência da parte superior do 

esqueleto, na área mais danificada do túmulo (norte), é explicada por Courbin, 

como uma violação do enterramento, provocada no momento em que se deu a 

construção do muro mais recente sob o túmulo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos próximos às 

pernas da criança, e um anel em bronze. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, sem numeração. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa, C.924, intacta, com 0,128 m de altura (PRANCHA 

ARG 40 A); um aríbalo, C.925, com 0,078 m de altura (PRANCHA ARG 40 B); 

uma tampa de uma píxide, C.946, intacta, com 0,023 m de altura (PRANCHA ARG 

40 C). 

3) Data: Geométrico Médio I. 
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(069) 

Túmulo 130. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 82 (1958), p. 277; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 30, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do Teatro, na Sondagem F 5, a Sudoeste da 

cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um túmulo em cista, medindo cerca de 0,74 m 

de comprimento, 0,46 m de largura e 0,35 m de profundidade. No fundo, foram 

encontrados seixos. No interior da cista havia a inumação de uma criança de 

aproximadamente 5 anos de idade, em posição contraída, com as pernas 

dobradas pata o seu lado direito, e o crânio orientado para Sudoeste. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e fragmentos 

cerâmicos datados do Período Micênico e, ainda, dois ou quatro anéis em ferro 

nas mãos da criança. 

2.1) Metais. Dois ou quatro anéis em ferro, F.46 (dois anéis grudados?), com 0,017 

m de diâmetro; fragmentos de um alfinete em ferro, F. 47, com 0,038 m de 

comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas com a borda circular, decoradas com triângulos 

hachurados: C.916, (PRANCHA ARG 40 D, 40 E e 40 F), com 0,115 m de altura e 

0,038 m de diâmetro da boca, e C.917, (PRANCHA ARG 40 G); um cálice com 

uma única alça e pé alto, C.918, (PRANCHA ARG 41 A). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica o período  

Protogeométrico para datação. 
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(070) 

Túmulo 131.  

Referências: Courbin, P. TGA, 1974, p. 62; Courbin, P. RA (1977), p. 327; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39, 144; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 201-02. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Bacaloyannis, na Sondagem F 5, 

imediatamente sobre a cobertura do Túmulo 130 (060), datado do 

Protogeométrico, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). Consistia numa 

cratera, C.915, (PRANCHA ARG 41 E), com 0,306 m de altura, ligeiramente 

inclinada com a boca para Oeste e fechada com uma placa de pedra 

(PRANCHA ARGS 41 B, 41 C e 41 D). No interior havia o esqueleto de uma 

criança com cerca de 2 a 3 anos de idade, segundo R. P. Charles. J. L. Angel 

sugere a idade de 9 meses. 

2) Mobiliário Funerário: Não havia oferenda de qualquer natureza no interior da 

cratera funerária. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(071) 

Túmulo 134. 

Referências: BCH 81 (1957), p. 677; BCH 82 (1958), p. 284; Courbin, P. TGA, 1974, p. 

62-3; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 202-03; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 34-35, 

144. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem T 15, no Terreno Granias, ao norte 

das Termas Romanas, área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). Túmulo formado 

por uma cratera manufaturada, C.1434, com 0,418 m de altura (PRANCHA 

ARG 42 A), que continha os fragmentos da mandíbula e dos ossos longos de 

uma criança entre 6 meses e 1 ano de idade. Havia alguns fragmentos de carvão 

na parte de cima do vaso. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera funerária. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

(072) 

Túmulo 144. Cista B.5. 

Referências: BCH 81 (1957), p. 651; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do atual Museu de Argos, na área central 

da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se da inumação de um indivíduo adolescente em 

cista. As paredes e a cobertura eram construídas por pedras de calcário e o fundo 

era forrado por seixos brancos. Apenas a parede sudoeste encontrava-se 

conservada. As medidas internas da cista correspondiam a 0,90 m de 

comprimento e 0,40 m de largura. O esqueleto estava em posição contraída, com 

as pernas dobradas para o lado esquerdo, o braço direito dobrado sobre o peito e 

o esquerdo estendido ao lado do corpo. O crânio estava orientado para Noroeste 

Não há informações sobre o sexo ou idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrado qualquer tipo de oferenda na 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(073) 

Túmulo 145. Túmulo da Sondagem C. (Cista C.1) 

Referências: BCH 81 (1957), p. 651; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29-30, 111. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do atual Museu de Argos, na Sondagem C, 

na área central da cidade (Mapas 4 e 7). Trata-se da inumação de um adulto em 

uma cista, medindo cerca de 1,15 m de comprimento, 0,75 m de largura e 0,45 

m de profundidade. As paredes eram construídas por placas de pedra de calcário 

do tipo orthostato. A cobertura era formada por uma única grande placa de pedra 

de calcário, e o fundo era forrado por uma camada de seixos. O esqueleto 

encontrava-se em posição contraída, com o crânio direcionado para Sudoeste. 

Não há informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza. 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I. A datação dessa sepultura é 

bastante problemática uma vez que ela havia sido pilhada e encontrava-se vazia. 

A datação se dá a partir da análise estratigráfica. Courbin deixa claro que a data 

não é precisa e nem segura. 
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(074) 

Túmulo 146. Túmulo da Sondagem G. (Cista G.6) 

Referências: BCH 81 (1957), p. 647, 656; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29-30, 

112. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do atual Museu de Argos, na Sondagem G, 

na área central da cidade (Mapa 4 e 6). Trata-se da inumação de um adulto em 

uma cista construída e fechada com grandes placas de pedra de calcário, 

orientada no sentido Nordeste-Sudoeste. Não há informações sobre o sexo e a 

idade aproximada do indivíduo. A sepultura foi bastante destruída durante o 

Período Helenístico.  

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(075) 

Túmulo 147. Túmulo da Sondagem C. (Cova Simples C.2) 

Referências: BCH 81 (1957), p. 651; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29-30, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem C, na área do atual Museu de Argos, 

área central da cidade (Mapas 4 e 7). Trata-se da inumação de um adulto em 

cova simples, que media cerca de 1,15 m de comprimento e 0,75 m de largura. O 

fundo era formado de argila e seixos. O esqueleto encontrava-se em posição 

contraída, com as pernas dobradas para o lado esquerdo, e o crânio depositado 

na extremidade Oeste da sepultura. O braço direito estava dobrado sobre o peito 

e o esquerdo sobre o abdome. Não há informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um anel de bronze na mão esquerda, 

uma píxide à esquerda e duas enócoas à direita do crânio, e dois potes à direta do 

corpo, na altura da bacia. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, sem número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas: C.1523, com borda circular, (PRANCHA ARG 42 B) 

e C.1525; uma píxide, C.1539, (PRANCHA ARG 42 C); um cerno manufaturado, 

C.1567 (PRANCHA ARG 42 D). 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 

4) Discussão: De acordo com G. Roux, o conjunto é datado do final do século X e 

início do século IX a.C. Após a análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos, 

concordamos com a proposta de Hägg, e datamos o túmulo do final do 

Protogeométrico, início do Geométrico Antigo I. 
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(076) 

Túmulo 148. Túmulo da Sondagem E. (Cova Simples E.3) 

Referências: BCH 81 (1957), p. 653; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29-30, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem E, na área do atual Museu de Argos,  

área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um túmulo em fossa, cova 

simples, cujo fundo era formado por argila e seixos brancos. Foram encontrados 

os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com as pernas dobradas 

para o lado direito, e os dois braços dobrados sobre o abdome. O crânio estava 

depositado na extremidade Norte-Nordeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma ânfora localizada próxima ao crânio. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora, C.1643, (PRANCHA ARG 43 A). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(077) 

Túmulo 149. Túmulo da Sondagem E. (Cova Simples E.4) 

Referências: BCH 81 (1957), p. 655; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29-30, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na sondagem E, na área do atual Museu de Argos, 

área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se da inumação de um adulto em 

uma fossa, cova simples, medindo cerca de 1,00 m de comprimento e 0,75 m de 

largura. O fundo era formado por seixos brancos. A sepultura foi violada durante 

o geométrico Recente, mas a parte inferior do esqueleto encontrava-se intacta, 

distintamente da parte superior. O indivíduo encontrava-se em posição 

contraída, com as pernas dobradas para o seu lado direito e o crânio depositado 

na extremidade Noroeste da sepultura. Não há informações sobre a idade 

aproximada e nem sobre o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrada apenas uma enócoa próxima ao crânio. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa manufaturada com a borda circular, C.1538, 

(PRANCHA ARG 43 B). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(078) 

Túmulo 150. Túmulo da Sondagem F 5. (Cista F.5) 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 81 (1957), p. 656; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29-30, 111. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem F5, na área do atual Museu de 

Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se da inumação de uma 

criança bem jovem, em cista, cujas paredes e cobertura eram construídas por 

grandes lajes de pedra de calcário do tipo orthostato. A cobertura continha 

quatro placas irregulares. As medidas internas da cista correspondiam a 0,49 m 

de comprimento, 0,25 m de largura e 0,20 m de profundidade. O esqueleto 

estava em posição contraída e com o crânio depositado na extremidade Norte-

Noroeste da cista. Não há informações sobre o sexo e a idade aproximada da 

criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma enócoa encontrada na extremidade 

norte da sepultura, próxima ao crânio, tampada com uma pequena placa de 

pedra. O vaso continha grãos (cevada?) em seu interior. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa com a borda circular, C.1642, (PRANCHA ARG 43 C) 

com decoração típica do estilo Protogeométrico: triângulos hachurados e listras 

paralelas. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(079) 

Túmulo 151. Túmulo da Sondagem G 7. (Cista G.7) 

Referências: BCH 81 (1957), p. 647, 656; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29-30, 

111. 

1) Descrição geral: Encontrado na sondagem G, na área do atual Museu de Argos, 

área central da cidade (Mapa 4 e 7). Trata-se da inumação de um adulto em uma 

cista, medindo cerca de 1,87 m de comprimento, 0,67 m de largura e 0,57 m de 

profundidade. As paredes eram construídas por quatro grandes placas de pedra 

de calcário do tipo orthostato; a cobertura era feita por grandes placas de 

calcário. O fundo era formado por argila, gravetos de madeira e seixos brancos. 

O esqueleto foi identificado como um indivíduo do sexo feminino, mas não há 

informações sobre sua idade aproximada. O esqueleto estava em posição 

contraída, com as pernas dobradas para o seu lado esquerdo, o braço direito 

estendido ao lado do corpo e o esquerdo dobrado na altura do rosto. O crânio 

estava depositado na extremidade Sudoeste 

2) Mobiliário Funerário: Formado por duas fíbulas de ferro situadas próximas ao 

ombro direito do indivíduo. 

2.1) Metais. Duas fíbulas em ferro, sem número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico ou Geométrico Antigo I. 

4) Discussão: Hägg data o túmulo do Protogeométrico, enquanto Courbin indica 

que, de acordo com a análise estratigráfica, a data tanto pode do 

Protogeométrico quanto do Geométrico Antigo I. 
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(080) 

Túmulo 152. Sondagem R. 

Referências: BCH 81 (1957), p. 656; Courbin, P. TGA, 1974, p. 63-4; Foley, A. SIMA 

80 (1988), p. 207; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 37 e no. 101; Courbin, P. CGA, 

1966, p. 71, 86, 127, 221, 223. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem R, no Terreno Saïdin, na área onde 

se situa o atual Museu de Argos, área central da cidade (Mapas 4, 8 e 9). Trata-

se de uma inumação infantil em vaso cerâmico, uma ânfora manufaturada, 

C.1651 (PRANCHA ARG 43 D), com 0,507 m de altura, coberta com uma 

placa de pedra e orientada para Norte. 

2) Mobiliário Funerário: Constituído por uma série de vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Cinco taças, quatro delas intactas: C.1574 (PRANCHA ARG 43 E), 

C.1575 (PRANCHA ARG 43 F), C.1577 (PRANCHA ARG 44 A), C.1578 

(PRANCHA ARG 44 B) e C.1581 (PRANCHA ARG 44 C), com 0,0645 m, 0,068 

m, 0,052 m, 0,0485 m e 0,037 m de altura, respectivamente; um pequeno esquifo 

com duas alças horizontais, intacto, C.1576 (PRANCHA ARG 44 D) com 0,045 m 

de altura; uma pequena enócoa, intacta, com borda circular manufaturada, C.1579 

(PRANCHA ARG 44 E), com 0,05 m de altura. 

3) Data: final do Geométrico Médio II / início do Geométrico Recente I. 
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(081) 

Túmulo 155. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 81 (1957), p. 663; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 111. 

1) Descrição geral: Encontrado na sondagem feita na Rua Gounaris, próximo à 

Igreja Aghia Paraskevi, na área centro-Oeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se 

da inumação de um adulto em cista retangular, cujas paredes e cobertura eram 

construídas por placas de pedra de calcário do tipo orthostato. As medidas 

internas da cista correspondiam a 0,935 m de comprimento, 0,535 m de largura e 

0,55 m de profundidade. O esqueleto estava em posição contraída, com as 

pernas dobradas para o seu lado direito e o braço esquerdo dobrado sobre o 

abdome. O crânio estava orientado para Oeste. Não há informações sobre o sexo 

e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco anéis em bronze, três na mão direita e 

dois na mão esquerda, uma enócoa e um esquifo, situados na extremidade 

Noroeste, próximos ao crânio. 

2.1) Metais. Cinco anéis em bronze, B. 139-143, com 0,019 m, 0,017 m, 0,019, m, 

0, 008 m de diâmetro aproximado respectivamente cada. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo com duas alças horizontais e pé alto, C. 1690, 

(PRANCHA ARG 44 F); uma enócoa com a borda circular e decoração típica do 

Protogeométrico, formada por semicírculos concêntricos, C.1691, (PRANCHA 

ARG 44 G). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que são 

datados do Protogeométrico. 
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(082) 

Túmulo 156. (Pito P.1) 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 81 (1957), p. 683. 

1) Descrição geral: Encontrado entre o Teatro e a Rua Gounaris, na metade oeste 

do terreno, no Odéon, área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se da 

inumação de um adulto em pito de grandes dimensões, P.1, orientado nos 

sentidos Nordeste / Sudoeste, com a abertura para Oeste-Sudoeste, coberto com 

placas de pedra de calcário sobrepostas e medindo cerca de 1,75 m de altura e 

1,12 m de diâmetro máximo. Não há informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram detectadas oferendas de quaisquer naturezas. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. G. Roux data o túmulo do Geométrico 

Recente I. Courbin acredita que o túmulo pode ser datado de uma época um 

pouco mais tardia, ou do Geométrico Recente II, ou mesmo do início do 

Subgeométrico. 
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(083) 

Túmulo 157. (Pito P.2) 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 81 (1957), p. 683. 

1) Descrição geral: Encontrado entre o Teatro e a Rua Gounaris, na metade oeste 

do terreno, no Odéon, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 9 e 10). Trata-se da 

inumação de um adulto em pito de grandes dimensões, P.2, orientado nos 

sentidos Nordeste / Sudoeste, com a abertura para Sudoeste, medindo 

aproximadamente 1,75 m de altura. Não há informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram detectadas oferendas de quaisquer naturezas. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Recente I. 

4) Discussão: Roux data o túmulo do Geométrico Recente I. Courbin, em seus 

relatórios dos arquivos manuscritos, o classifica apenas como “Geométrico”. 
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(084) 

Túmulo 158. (Pito P.3) 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 81 (1957), p. 683. 

1) Descrição geral: Encontrado entre o Teatro e a Rua Gounaris, na metade oeste 

do terreno, no Odéon, na área Sudoeste da cidade (Mas 4 e 10). Trata-se da 

inumação de um adulto em pito de grandes dimensões, P.3, orientado nos 

sentidos Nordeste / Sudoeste, com a abertura para Oeste e coberto com placas de 

pedra de calcário sobrepostas. Não há informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram detectadas oferendas de quaisquer naturezas. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(085) 

Túmulo 159. (Pito P.4) 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 81 (1957), p. 683. 

1) Descrição geral: Encontrado entre o Teatro e a Rua Gounaris, na metade oeste 

do terreno, no Odéon, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se da 

inumação de um adulto em pito de grandes dimensões, P.4, medindo 

aproximadamente 1,80 m de altura por 1,05 m de diâmetro máximo, orientado 

nos sentidos Nordeste / Sudoeste, com a abertura para Sudoeste e coberto com 

placas de pedra de calcário sobrepostas. Não há informações sobre o sexo e a 

idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram detectadas oferendas de quaisquer naturezas. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(086) 

Túmulo 160. (Pito P.5) 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 81 (1957), p. 683. 

1) Descrição geral: Encontrado entre o Teatro e a Rua Gounaris, na metade oeste 

do terreno, no Odéon, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se da 

inumação de uma criança bastante jovem em pito de grandes dimensões, P.5, 

medindo aproximadamente 1,10 m de altura por 0,65 m de diâmetro máximo, 

orientado nos sentidos Nordeste / Sudoeste, com a abertura para Sudoeste e 

coberto com placas de pedra de calcário sobrepostas. Não há informações sobre 

o sexo e a idade aproximada da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram detectadas oferendas de quaisquer naturezas. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(087) 

Túmulo 163.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 82 (1958), p. 283; BCH 82 (1958), p. 283-84; Courbin, P. TGA, 

1974, p. 64-5; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 37, 105; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 207. 

1) Descrição geral: Encontrado durante a construção do atual Museu de Argos, na 

área central da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de um túmulo em cova simples, 

de formato ovalado, medindo cerca de 0,85 m de comprimento, 0,60 m de 

largura e 0,35 m de profundidade, orientado no sentido Leste-Oeste 

(PRANCHA ARG 45 A). Os vestígios ósseos estavam bastante perturbados, 

distantes uns dos outros, podendo indicar que a sepultura tivesse sido perturbada 

ou mesmo mudada de local, segundo Courbin. A análise antropológica do 

esqueleto, segundo Charles, indica uma criança com idade entre 5 e 6 anos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e uma fíbula de 

bronze, que estavam espalhados pelo túmulo. 

2.1) Metais. Fragmentos de uma fíbula de bronze, B.117. 

2.2) Cerâmica. Uma taça intacta, C.2302, com 0,051 m de altura (PRANCHA ARG 

45 B); uma enócoa globular trilobada, intacta, C.2303, com 0,108 m de altura 

(PRANCHA ARG 45 C). 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(088) 

Túmulo 164.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 762-63; Courbin, P. TGA, 1974, p. 65-67; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 38, 116. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 7). Trata-se de um túmulo em cista 

coberto com duas placas de pedra, construído com seis placas em orthostato, 

medindo 0,80 m de comprimento, 0,50 m de largura e 0,40 m de profundidade. 

No ângulo sudeste, havia uma enócoa sobre da placa de pedra que cobria o 

túmulo e, logo abaixo, um esqueleto bastante contraído, com o joelho próximo 

ao queixo, deitado sobre seu lado direito, com o crânio orientado para sudeste, o 

braço esquerdo dobrado com a mão sobre o crânio (PRANCHA ARG 45 D). 

Imediatamente abaixo desse esqueleto, outro esqueleto foi encontrado mais ao 

centro da cova, com o crânio direcionado para Sul, a perna esquerda totalmente 

contraída, sem qualquer sinal do tronco (PRANCHA ARG 45 E). Tratam-se, 

portanto, de duas inumações: T. 164/1 e T. 164/2. A primeira corresponde à 

mais profunda e é um pouco mais antiga, identificada a um indivíduo do sexo 

masculino de 30 a 35 anos de idade. A segunda corresponde à mais superficial, 

um pouco mais recente em relação ao enterramento T. 164/1. Foi identificada 

por Angel como um indivíduo do sexo masculino entre 45 e 50 anos de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos associados ao 

T.164/1 e ao T. 164/2, um anel de bronze e dois fragmentos de alfinete em ferro 

ao T. 164/1. Um dos vasos do enterramento mais recente estava sobre a 

cobertura do túmulo; outros dois vasos intactos próximos do braço direito, a 

sudoeste. O vaso encontrado no T. 164/2 estava próximo ao joelho esquerdo do 

esqueleto. 

2.1) Metais. Um anel de bronze, B.154, com 0,021 m de diâmetro interno; dois 

fragmentos de um alfinete em ferro sem numeração. 

2.2) Cerâmica.  
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T. 164/1: Uma píxide globular manufaturada, C.2409, de altura média 0,081 m 

(PRANCHA ARG 46 A). 

T. 164/2: Uma pequena píxide intacta, decorada com zigzags, C.2410, (PRANCHA 

ARG 46 B); uma enócoa manufaturada trilobada intacta, C.2411, com 0,143 m de 

altura com alça (PRANCHA ARG 46 C); uma enócoa fragmentada manufaturada 

com a borda circular, C.2412, com 0,194 m de altura (PRANCHA ARG 46 D). 

3) Data:  

T. 164/1: início do Geométrico Antigo I. 

T. 164/2: final do Geométrico Antigo I. 
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(089) 

Túmulo 165. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 83 (1959), p. 762-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, na área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se da inumação de uma 

criança em cista, sem referências sobre suas dimensões e orientação, e sem 

informações sobre o sexo e a idade aproximada da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por objetos em bronze e em ferro e três vasos 

cerâmicos, segundo as informações dos arquivos manuscritos de Courbin. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, B. 136; um alfinete em ferro, F. 51, com o disco 

em bronze. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas: uma pequena e com a borda circular, C.2418, 

(PRANCHA ARG 46 E), a outra trilobada, C. 2420, (PRANCHA ARG 47 A, 47 B 

e 47 C), com 0,185 m de altura e 0,09 m de diâmetro da borda; uma pequena taça, 

C. 2419, (PRANCHA ARG 46 F). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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(090) 

Túmulo 166. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 83 (1959), p. 762-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, na área central da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se de um túmulo em 

cista, sem referências sobre suas dimensões e orientação. As paredes e a 

cobertura eram construídas com pedras irregulares. Sobre uma camada de placas 

de pedra, estava o esqueleto de um adulto; porém, seu crânio não foi encontrado.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos, segundo as 

informações dos arquivos manuscritos de Courbin. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, C.2416, (PRANCHA ARG 47 D, 47 E e 48 

A), com 0,31 m de altura e 0,105 m de diâmetro; uma taça, C.2417, (PRANCHA 

ARG 48 B, 48 C e 48 D), com 0,54 m de altura e 0,075 m de diâmetro da borda; 

uma ânfora manufaturada, C. 2415, (PRANCHA ARG 48 E). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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(091) 

Túmulo 167. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 83 (1959), p. 762-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, na área central da cidade (Mapas 4 e 10). Trata-se da inumação de um 

adulto em cista, sem referências sobre as medidas e a orientação. As paredes e a 

cobertura eram construídas com pedras irregulares. Sem informações sobre o 

sexo e a idade aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos e dois objetos em 

metal, segundo as informações dos arquivos manuscritos de Courbin. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, B. 138, com 0,018 m de diâmetro; um alfinete em 

ferro, F. 40, com 0,20 m de comprimento. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo com duas alças verticais e pé em anel, C.2406, 

(PRANCHA ARG 48 F); uma ânfora decorada com círculos concêntricos, C.2407, 

(PRANCHA ARG 49 A); um prato, C.2408, (PRANCHA ARG 49 B). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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(092) 

Túmulo 168. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 83 (1959), p. 762-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, na área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se da inumação de um 

adulto em cova simples, sem referências sobre as medidas e a orientação da 

sepultura, se sem informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Havia dois vasos cerâmicos no interior do túmulo, 

segundo os arquivos manuscritos de Courbin.  

2.1) Cerâmica. Uma taça monocromática, C.2413, (PRANCHA ARG 49 C); uma 

enócoa trilobada decorada com motivos ornamentais típicos do Protogeométrico, 

C.2414, (PRANCHA ARG 49 D). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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(093) 

Túmulo 169. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 762-63; Courbin, P. TGA, 1974, p. 68; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 116. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 7). O túmulo encontrava-se sem sua 

cobertura, a parede sul e parte das paredes leste e oeste, restando apenas a parede 

norteA cista media cerca de 0,26 m de largura, 0,18 m de profundidade e 0,18 m 

de comprimento máximo a oeste, com um plano, provavelmente, retangular. As 

paredes e a cobertura eram construídas com pedras irregulares (PRANCHA 

ARG 50 A). No fundo da cista, formado por seixos brancos, encontrava-se o 

esqueleto de uma criança em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por um aríbalo globular encontrado no 

fundo da cova. 

2.1) Cerâmica. Um pequeno aríbalo globular manufaturado, C.2421, com 0,057 m 

de altura (PRANCHA ARG 50 B). 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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(094) 

Túmulo 170. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 83 (1959), p. 762-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 7). Trata-se da inumação de um adulto 

em cista, sem referências sobre as dimensões e orientação, ou sobre o sexo e a 

idade aproximada do indivíduo. As paredes e a cobertura eram construídas com 

pedras irregulares. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos, segundo as 

informações dos arquivos manuscritos. 

2.1) Cerâmica. Uma grande enócoa trilobada, decorada com motivos típicos do 

Protogeométrico (triângulos hachurados), C. 2423, (PRANCHA ARG 50 C, 50 D e 

50 E), com 0,315 m de altura e 0,125 m de diâmetro; uma taça monocromática, C. 

2424, (PRANCHA ARG 51 A). 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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(095) 

Túmulo 171.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 766; Courbin, P. TGA, 1974, p. 68-70; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 38, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 207. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, na área central da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de uma cista que foi 

seccionada na extremidade leste pelas fundações de um muro da época 

bizantina, mas o restante estava intacto. A cobertura era formada por uma placa 

de pedra triangular, as paredes eram feitas por placas de pedra do tipo orthostato 

de comprimentos variados. No fundo, seixos brancos, como habitual 

(PRANCHA ARG 51 B e 51 C). O túmulo era de formato retangular, fazia um 

ângulo de 115º com o Norte, e suas medidas correspondiam a 1,61 m de 

comprimento, 0,70 m de largura e 0,45 m de profundidade. Logo abaixo da 

cobertura triangular, havia um vaso bizantino e, no fundo da sepultura, 

encontrava-se o esqueleto de um indivíduo do sexo masculino com idade entre 

50 e 55 anos. O crânio estava orientado para Oeste, a mão direita sobre o ombro, 

o braço esquerdo sobre o abdome, a perna esquerda fortemente contraída. 

Restava apenas um fragmento do fêmur direito. Havia no fundo da sepultura, 

traços de cinzas de madeira. Courbin acredita que o vaso bizantino possa ter sido 

introduzido posteriormente, no mesmo momento em que ocorreram os danos no 

esqueleto e na parte leste do túmulo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos intactos espalhados ao 

redor do crânio e dos ombros do indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo intacto, C.2425, com 0,082 de altura (PRANCHA ARG 

51 D); uma ânfora intacta, C.2426, com 0,157 m de altura (PRANCHA ARG 51 E); 

uma enócoa intacta,C. 2427, com 0,151 de altura (com a alça), (PRANCHA ARG 

51 F); um jarro bizantino, C.2634, com 0,31 de altura aproximada (PRANCHA 

ARG 51 G). 

3) Data: C.2425-2427: Geométrico Recente I / C.2634: século XIII d.C. 
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(096) 

Túmulo 172.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 762; Courbin, P. TGA, 1974, p. 70-1; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 36, 121; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 202. 

1) Descrição geral: Encontrado nas fundações de uma residência do Geométrico, 

na área Bonoris, imediatamente a norte da Praça central Dimokratias e do 

Mercado, na área central da cidade (Mapas 4 e 9). A sepultura perdeu toda sua 

cobertura, as paredes eram formadas por um ou dois orthostatos sobrepostos, 

com seixos brancos no fundo (PRANCHA ARG 51 H, 51 I, 52 A e 52 B). 

Trata-se de uma inumação em cista, em que a linha axial fazia um ângulo de 

119º com o Norte; media aproximadamente 1,15 m de comprimento, 0,50 m de 

largura a Oeste (onde se encontrava o crânio do morto) e 0,56 m a Leste e 0,45 / 

0,48 m de profundidade. O esqueleto, encontrado no fundo do túmulo, estava 

intacto, com o crânio para Oeste, virado para a direita, os braços dobrados e as 

pernas fortemente contraídas para o lado direito (PRANCHA ARG 52 B). 

Trata-se de um indivíduo do sexo masculino de 40 a 45 anos de idade, 

aproximadamente. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada nenhuma oferenda significativa, 

apenas alguns fragmentos cerâmicos com decoração geométrica e 

protogeométrica logo na abertura da sepultura, juntamente com alguns 

fragmentos de vasos, provavelmente helenísticos. Courbin sustenta que a parte 

mais superficial do túmulo foi violada, ocasionando a ausência da cobertura e 

até a fragmentação de alguns vasos do mobiliário funerário durante o Período 

Helenístico, contudo o esqueleto encontrava-se intacto no fundo da sepultura, 

onde não havia qualquer oferenda associada a ele. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(097) 

Túmulo 173.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 762; Courbin, P. TGA, 1974, p. 71-2; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 36, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 202. 

1) Descrição geral: Encontrado na mesma data e sob as mesmas condições que o 

T. 172 (096), no terreno Bonoris, nas fundações de uma residência do 

Geométrico, imediatamente a norte da Praça central Dimokratias e do Mercado, 

na área central da cidade (Mapas 4 e 9). Este túmulo perdeu toda a cobertura, 

grande parte da extremidade leste e das paredes norte e sul. Encontrava-se 

abaixo de um túmulo arcaico, o T. 174. Trata-se de uma sepultura em cista feita 

com placas irregulares de calcário do tipo orthostato, com 1,46 m do 

comprimento preservado, 0,57 de largura e 0,47 m de profundidade 

(PRANCHA ARG 52 E). No fundo do túmulo foram encontrados alguns seixos 

brancos. No centro da cista havia uma cratera e ossos longos das duas pernas 

superpostos a um tórax decapitado. O crânio estaria na extremidade Oeste, 

associado a fragmentos geométricos. Sob este crânio foi encontrado outro 

crânio, os ossos longos das pernas contraídos para seu lado esquerdo e 

fragmentos de uma alça de uma cratera geométrica (PRANCHA ARG 52 C e 52 

D). Caracterizam-se, dessa forma, duas inumações, uma mais recente, T. 173/2, 

constituída pelo esqueleto mais superficial, com o crânio a Oeste, e uma mais 

antiga, T. 173/1, formada pelo crânio e os ossos longos contraídos mais ao 

fundo. O primeiro enterramento (T. 173/1) corresponde a um indivíduo do sexo 

masculino entre 50 e 55 anos de idade; o segundo ocupante da sepultura (T. 

173/2) é identificado como um indivíduo do sexo feminino de aproximadamente 

40 anos de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma cratera datada do final do Geométrico 

Recente II e associada ao enterramento mais recente, o T. 173/2.  

2.1) Cerâmica. Uma cratera, C.2428, com 0,283 m de altura (PRANCHA ARG 52 

F). 
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3) Data:   

T. 173/1: Geométrico Recente II. 

T. 173/2: final do Geométrico Recente II. 
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(098) 

Túmulo 175.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 762; Courbin, P. TGA, 1974, p. 72-4; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 36, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 202. 

1) Descrição geral: Encontrado no limite leste do terreno Bonoris, imediatamente a 

norte da Praça central Dimikratias e do Mercado, na área central da cidade 

(Mapas 4 e 9). O túmulo estava fechado por grossas placas de pedras 

superpostas (PRANCHA ARG 52 G e 52 H). Entre as placas na parte oeste 

encontravam-se fragmentos de uma tigela protogeométrica e de uma taça 

geométrica. A sepultura media cerca de 1,47 m de comprimento, 0,53 m de 

largura e 0,58 m de profundidade, e fazia um ângulo de 125º com o Norte. 

Apenas a parede norte da cista era constituída por um monólito, as demais eram 

formadas por pedras do tipo orthostato e ao fundo, como de costume, seixos 

brancos (PRANCHA ARG 53 A, 53 B, 53 C e 53 D). No interior da cista foi 

encontrada a inumação de um adulto de aproximadamente 40 anos de idade, em 

posição contraída com as pernas dobradas para o lado esquerdo (PRANCHA 

ARG 53 A e 53 B). P. Charles, em nota encontrada nos arquivos manuscritos de 

Courbin, acredita que se trata de um indivíduo do sexo masculino, entretanto L. 

Hapiot o classifica como do sexo feminino. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos dispostos 

imediatamente sobre o corpo, na área da bacia e do crânio; alfinetes de bronze e 

um anel também em bronze encontrados na mesma área. 

2.1) Metais. Um anel de bronze, B.144, com 0,028 m de diâmetro 

aproximadamente; dois grandes alfinetes em bronze, B.145 e 146 (PRANCHA 

ARG 53 E), com 0,09 m e 0,13 m do comprimento preservado, respectivamente. 

2.2) Cerâmica. Dois esquifos com alças horizontais e pé em anel: C.2430 intacto, 

com 0,119 m de altura (PRANCHA ARG 53 F) e C.2431, com aproximadamente 

0,107 m de altura (PRANCHA ARG 53 G), uma cratera, C.2432, medindo 0,277 m 
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de altura (PRANCHA ARG 54 A); uma ânfora, C.2433, intacta, com 0,154 m de 

altura (PRANCHA ARG 54 B). 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(099) 

Túmulo 176.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibd. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 762-63; Courbin, P. TGA, 1974, p. 75-84; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 38, 118, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 207-08. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, na área central da cidade (Mapas 4, 8 e 9). Trata-se de um túmulo em 

cista medindo cerca de 2,60 m de comprimento, 0,85 m de largura ao Norte e 

0,92 ao Sul, e 1 m de profundidade, constituído por placas de pedra do tipo 

orthostato, e fundo formado por uma camada de saibro. Fazia um ângulo de 27º 

com o Norte. A sepultura estava coberta por placas de pedras sobrepostas, uma 

delas triangular, situada no meio da cista. Havia uma grande quantidade de 

restos ósseos, ossos longos e da bacia, porém sem o crânio. Havia restos de 

madeira associados a vasos cerâmicos. Um pouco mais distante, encontravam-se 

mais fragmentos ósseos, ossos longos e um crânio associados a vasos cerâmicos, 

objetos em metal e cinzas de madeira. Courbin sugere a reutilização da sepultura 

em dois momentos distintos: a primeira inumação, T. 176/1, correspondente aos 

fragmentos ósseos sem o crânio, localizados mais ao Norte, que estariam 

associados a vasos cerâmicos mais antigos, datados do Geométrico Médio I. Os 

ossos longos e o crânio, que caracterizariam o T. 176/2, estariam associados a 

vasos cerâmicos datados do Geométrico Recente II. Para o primeiro ocupante da 

sepultura não foi possível determinar nem o sexo nem a idade; o ocupante mais 

recente é um indivíduo do sexo masculino de aproximadamente 30 anos de 

idade (PRANCHA ARG 54 C, 54 D, 54 E, 54 F e 55 A). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos associados ao T. 176/1 e 

vasos cerâmicos e objetos em metal associados ao T. 176/2. 

2.1) Metais. 

T. 176/2: Duas tigelas em bronze, B.132 (PRANCHA ARG 55 B) e B.133 

(PRANCHA ARG 55 C), com 0,13 m e 0,06 m da altura preservada, 

respectivamente; um anel em bronze, B.126, com 0,017 m de diâmetro interno; 
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cinco anéis em bronze, B.127-131 (PRANCHA ARG 55 D), com 0,017 m de 

diâmetro interno, aproximadamente; três alfinetes em bronze: B.137 (PRANCHA 

ARG 55 E), com 0,018 m do comprimento preservado, B.148 e B.149 com 0,33 m e 

0,274 m do comprimento preservado, respectivamente, com um anel em bronze 

unindo-os, B.147 (PRANCHA ARG 55 F), com 0,022 m de diâmetro externo; um 

pequeno alfinete em ferro, F.53 (PRANCHA ARG 55 E), com 0,084 m do 

comprimento preservado; um anel em ferro, F.56 (PRANCHA ARG 55 D), com 

0,017 m de diâmetro interno; três fragmentos de lança em ferro, F.66-68 

(PRANCHA ARG 55 G), com 0,45 m, 0,456 m e 0,40 m do comprimento 

preservado cada; um punhal em ferro, F.69 (PRANCHA ARG 55 G), com 0,312 m 

de comprimento; fragmentos de um obelós em ferro, F.70, com 0,373 m de 

comprimento atual; um pequeno disco em ferro, F.79, com 0,023 m de diâmetro; um 

objeto não identificado em ferro, F.71 (PRANCHA ARG 55 G), com 0,195 m do 

comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica.  

T. 176/1: Uma píxide globular com tampa, C. 2434, com altura total de 0,185 m 

(PRANCHA ARG 56 A), uma enócoa trilobada, C.2435, com 0,33 m de altura 

(PRANCHA ARG 56 B); duas taças fragmentadas: C.2530 (PRANCHA ARG 56 

C), com 0,064 m de altura preservada e C.2531 (PRANCHA ARG 56 D), com 

0,042 m de altura preservada. 

T. 176/2: Duas píxides com tampas intactas: C.2436 (PRANCHA ARG 56 E) e 

C.2437 (PRANCHA ARG 56 F), com alturas totais de 0,088 m e 0,146 m, 

respectivamente; um fragmento de uma píxide com decoração figurada humana e 

animal, C.2534, com 0,105 m de altura preservada; três romãs: uma intacta, C.2442 

(PRANCHA ARG 56 G), C.2444 (PRANCHA ARG 56 H) e C.2447 (PRANCHA 

ARG 56 I), com 0,068 m, 0,058 m e 0,058 m de altura, respectivamente; três 

fragmentos de aríbalos globulares manufaturados: C.2439 (PRANCHA ARG 57 A), 

C.2446 (PRANCHA ARG 57 B) e C.2536; um suporte miniatura, C.2438 

(PRANCHA ARG 57 C), com 0,04 m de altura; um frasco, C.2440, com 0,14 m de 

altura (PRANCHA ARG 57 D); um anforisco fragmentado, C.2443, com 0,10 m de 

altura (PRANCHA ARG 57 E); cinco esquifos fragmentados, um com alças 
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verticais, C.2441 (PRANCHA ARG 57 F), com 0,17 m da altura preservada, os 

demais com alças horizontais: C.2535 (PRANCHA ARG 57 G), C.2540 

(PRANCHA ARG 57 H), C.2541 (PRANCHA ARG 57 I) e C.2593 (PRANCHA 

ARG 58 A), com 0,13 m, 0,105 m, 0,087 m e 0,136 m da altura preservada, 

respectivamente; dois esquifos intactos: C.2547, um protocoríntio, C.2448 

(PRANCHA ARG 58 B), com 0,068 m e 0,04 m de altura respectivamente; três 

fragmentos de tampa: C.2532 (PRANCHA ARG 58 C), C.2533 (PRANCHA ARG 

58 D) e C.2539 (PRANCHA ARG 58 E); um fragmento de uma pequena enócoa 

cônica trilobada, com decoração figurada humana e animal, C.2537 (PRANCHA 

ARG 58 F), e com 0,046 m de altura preservada. 

3) Data:  

T. 176/1: Geométrico Médio I. 

T. 176/2: Geométrico Recente II. 
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(100) 

Túmulo 178. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 83 (1959), p. 762, 766; Courbin, P. CGA 1966, p. 247; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 207. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, na área central da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se da inumação de um 

adulto em pito ovóide, C. 3974, sem referências sobre suas dimensões e 

orientação, nem sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram encontradas oferendas de qualquer natureza 

neste túmulo. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(101) 

Túmulo 179.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 762, 766; Courbin, P. TGA, 1974, p. 84-5; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 36, 120; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 202. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Bonoris, imediatamente a norte da Praça 

Central Dimokratias e do Mercado, na área central da cidade (Mapas 4 e 9). 

Trata-se de uma cista medindo cerca de 1,07 m de comprimento, 0,45 m de 

largura e 0,43 m de profundidade, em um ângulo de 119º com o Norte. A 

sepultura era constituída por placas de pedra do tipo orthostato, coberta com 

placas de pedras sobrepostas; a cobertura da parte oeste não foi preservada. 

(PRANCHA ARG 58 G e 58 H). O esqueleto encontrava-se intacto, com o 

crânio para Oeste, deitado sobre o lado esquerdo, e com as pernas e os braços 

contraídos. Foi identificado como um indivíduo do sexo masculino, com idade 

entre 40 e 45 anos (PRANCHA ARG 59 A). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico localizado no exterior do 

túmulo, na extremidade noroeste, e dois objetos em metal a leste da sepultura. 

2.1) Metais. Uma lança em ferro, F.74 (PRANCHA ARG 59 B), com 0,348 m de 

comprimento; dois fragmentos de um punhal em ferro, F.75 (PRANCHA ARG 59 

C), com 0,13 e 0,107 m de comprimento cada. 

2.2) Cerâmica. Um fragmento de um grande hídria, C.2451, com 0,365 m da altura 

preservada (PRANCHA ARG 59 D). 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(102) 

Túmulo 180. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 83 (1959), p. 762-63; Courbin, P. CGA 1966, p. 247; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

207; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de uma inumação em pito 

ovóide, C. 4002 (PRANCHA ARG 59 E), fechado com uma grossa placa de 

pedra de calcário, medindo cerca de 0,90 m de altura. Provavelmente, constitui 

uma inumação infantil (?). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza neste 

túmulo. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(103) 

Túmulo 181. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 762, 766; Courbin, P. TGA, 1974, p. 85-6; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 37. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 68, próximo da capela Aghia 

Paraskevi, na área centro-Oeste da cidade (Mapas 4 e 7). Trata-se de um túmulo 

em cova simples, medindo aproximadamente 1,0 m de comprimento e 0,60 m de 

largura. A sepultura estava orientada no sentido Oeste-Leste e continha um 

esqueleto de um indivíduo do sexo masculino com cerca de 35-40 anos de idade, 

cujo crânio estava bastante danificado e localizado na extremidade Oeste. As 

pernas estavam dobradas a partir do joelho (PRANCHA ARG 60 A e 60 B). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos: uma ânfora e uma 

taça, que tampava a ânfora, encontradas próximas ao crânio do morto. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora, C.2449, intacta, com 0,323 m de altura média 

(PRANCHA ARG 60 C); uma taça intacta, C.2450, com 0,054 m de altura 

(PRANCHA ARG 60 D). 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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(104) 

Túmulo 184. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 83 (1959), p. 762, 766; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado na sondagem 67, Rua Phoroneos, próximo à 

Capela Panagitsa na área centro–Oeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um 

túmulo de adulto em cista, construída e coberta com pedras irregulares. Não há 

referências sobre suas medidas e orientação. Não há informações sobre o sexo e 

idade do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos, um punhal em ferro e 

restos de madeira. 

2.1) Metais. Um punhal em ferro, F. 52, com 0,275 m de comprimento. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, C. 2453 (PRANCHA ARG 60 E); uma taça 

monocromática, C. 2454 (PRANCHA ARG 61 A). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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(105) 

Túmulo 186. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 83 (1959), p. 762-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se da inumação de um adulto 

em cista, com paredes e cobertura construídas com pedras irregulares. Sem 

referências sobre suas medidas e a orientação, e sem informações sobre o sexo e 

a idade aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três objetos em ferro e dois vasos 

cerâmicos datados do Protogeométrico no interior da cista. 

2.1) Metais. Três alfinetes em ferro, F. 37-39, com 0,208 m, 0,18 m e 0,184 m ede 

comprimento cada. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora, C.2488, (PRANCHA ARG 61 B, 61 C e 61 D), com 

0,398 m de altura e 0,15 m de diâmetro; um esquifo com alças horizontais e pé alto, 

C.2489 (PRANCHA ARG 62 A). Ambos os vasos decorados com motivos 

ornamentais típicos do Protogeométrico: círculos concêntricos do tipo ático. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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(106) 

Túmulo 187. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 83 (1959), p. 762-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 67 na Rua Phoroneos, próximo da 

Capela Panagitsa, área centro–Oeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um 

túmulo infantil em cova simples. Não há referências sobre as medidas e 

orientação do túmulo, nem a identificação do sexo e da idade da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos: um jarro 

manufaturado contendo os restos ósseos de um animal pequeno e fechado com 

uma pequena tigela também manufaturada, e uma pequena taça monocromática. 

2.1) Cerâmica. Um jarro manufaturado com decoração ornamental típica do 

Protogeométrico, C. 2455 (PRANCHA ARG 62 B); uma pequena tigela 

manufaturada, semelhante ao estilo granular de Micenas, C. 2456 (PRANCHA 

ARG 62 C); uma pequena taça monocromática, C.2457 (PRANCHA ARG 62 D). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que eles 

sejam datados do Protogeométrico. 
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(107) 

Túmulo 189.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 757; Courbin, P. TGA, 1974, p. 86-7; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 37, 105; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 210-11. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 70, no flanco leste da Larissa, área 

Oeste da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de uma inumação em cova simples sem 

a presença de qualquer mobiliário funerário. O esqueleto se reduzia a alguns 

ossos longos das pernas e ao crânio, distantes cerca de 1 m ao Norte; entre as 

pernas e o crânio não havia traços de outros ossos. Segundo a análise 

antropológica, os restos pertenciam a um indivíduo do sexo masculino de 

aproximadamente 40 anos de idade. Sem a presença de mobiliário funerário para 

uma datação mais precisa deste contexto funerário, a datação deste túmulo se dá, 

segundo Paul Courbin, de acordo com a datação do Túmulo 190 (108), pois 

ambos estariam diretamente relacionados (PRANCHA ARG 62 E). O T. 190 é 

constituído por várias inumações sucessivas em um pito e, provavelmente, a 

inumação do T. 189 teria ocorrido em algum momento entre os enterramentos T. 

190/1 e 190/3, sendo anterior ou posterior ao T. 190/2, segundo o autor. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrado vestígio de oferendas de qualquer 

natureza. 

3) Data: final do Geométrico Recente I / início do Geométrico Recente II. 
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(108) 

Túmulo 190.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 757; Courbin, P. TGA, 1974, p. 87-93; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 37, 140; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 211. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 70, no flanco leste da Larissa, na 

área Oeste da cidade (Mapas 4 e 9), imediatamente abaixo do T. 189 (107 - 

PRANCHA ARG 62 E) e ao norte do pito T. 191 (109 - PRANCHA ARG 62 

F). Trata-se de uma sepultura em pito, C.3966, com 1,20 m de altura e diâmetro 

máximo de 0,90 m, praticamente intacto, com cobertura em placas de pedras 

(PRANCHA ARG 63 A). O vaso estava orientado no sentido Oeste-Leste e 

continha os restos ósseos de três indivíduos, bastante danificados e em 

desordem: um indivíduo do sexo masculino de aproximadamente 35 anos, outro 

indivíduo do sexo masculino com idade entre 40 e 45 anos, e um indivíduo do 

sexo feminino de aproximadamente 25 anos de idade. Segundo Courbin, pelo 

estado de desordem e de danos nos esqueletos, os enterramentos não parecem ter 

sidos simultâneos, mas sim sucessivos. É bastante difícil determinar qual a 

ordem de sucessão das reutilizações do pito. Havia uma grande quantidade de 

vasos cerâmicos, dois fragmentos de um alfinete em ferro e uma pequena placa 

em osso fragmentada associada aos esqueletos. O autor faz uma tentativa de 

estabelecer a seqüência cronológica dos vasos cerâmicos presentes no 

enterramento sem, contudo, associá-los aos esqueletos., caracterizando assim os 

túmulos T. 190/1, T. 190/2 e T. 190/3,  

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma grande quantidade de vasos cerâmicos,  

dois fragmentos de um alfinete em ferro e uma pequena placa em osso, todos 

associados aos três esqueletos encontrados no interior do pito funerário. 

2.1) Metais. Geral: Dois fragmentos de um alfinete em ferro, F.57, com 0,089 m de 

comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica.  
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T. 190/1: Uma ânfora intacta, C.2459, com 0,15 m de altura (PRANCHA ARG 63 

B); um anforisco intacto, C.2460, com 0,13 m de altura (PRANCHA ARG 63 C); 

uma enócoa com a borda circular, C.2461, com 0,114 de altura (PRANCHA ARG 

63 D); dois esquifos intactos: um com alças horizontais, C.2464 (PRANCHA ARG 

63 E) e o outro com alças verticais, C.2466 (PRANCHA ARG 64 A); uma imitação 

argiva de um esquifo coríntio geométrico, C.2470, com 0,116 m de altura 

(PRANCHA ARG 64 B); dois fragmentos de alças, provavelmente de uma mesma 

cratera. 

T. 190/2: Uma pequena enócoa trilobada com base plana, C. 2462, com 0,11 m de 

altura (PRANCHA ARG 64 C); uma taça, C.2463, intacta, com 0,067 m de altura 

(PRANCHA ARG 64 D); três esquifos intactos com alças horizontais, C.2465 

(PRANCHA ARG 64 E), C.2467 (PRANCHA ARG 64 F) e C.2469 (PRANCHA 

ARG 64 G), com 0,089 m, 0,081 m e 0,081 m de altura respectivamente. 

T. 190/3: Um esquifo com alças horizontais, C.2468, intacto, com 0,088 m de altura 

(PRANCHA ARG 64 H). 

2.3) Osso. Geral: Uma pequena placa fragmentada, Os.106 (PRANCHA ARG 64 

I), com 0,03 m de diâmetro. 

3) Data:  

T. 190/1: Geométrico Recente I. 

T. 190/2: Geométrico Recente II. 

T. 190/3: Geométrico Recente II. 
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(109) 

Túmulo 191. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 758; Courbin, P. TGA, 1974, p. 93-6; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 37, 139. 

1) Descrição geral: Descoberto na Sondagem 70, no flanco leste da Larissa, área 

Oeste da cidade (Mapas 4 e 8), imediatamente ao sul do T. 190 (108) e sobre os 

ossos longos da inumação do T. 189 (107 - PRANCHA ARG 62 E e 62 F). 

Trata-se de uma inumação em pito funerário, C.3967, com 1,47 m de altura e 

0,97 m de diâmetro máximo, orientado no sentido Oeste-Leste, com a abertura 

para Oeste e coberto por uma laje de pedra monolítica (PRANCHA ARG 65 A). 

O esqueleto, em posição contraída, é do sexo feminino, com idade entre 40 e 45 

anos (PRANCHA ARG 65 B). 

2) Mobiliário Funerário: Constituído por uma série de vasos cerâmicos e objetos 

em bronze. 

2.1) Metais. Três anéis em bronze, B.150, 151 e 152 (PRANCHA ARG 65 C), com 

0,025 m, 0,024 m e 0,022 m de diâmetro externo respectivamente; um alfinete de 

ferro, F.54  (PRANCHA ARG 65 D), com 0,175 m do comprimento preservado; 

um fragmento de um alfinete em ferro, F.55 (PRANCHA ARG 65 D), com 0,068m. 

2.2) Cerâmica. Duas ânforas, C.2473 (PRANCHA ARG 65 E) e C.2474 

(PRANCHA ARG 65 F), com 0,284 m e 0,184 m de altura respectivamente; uma 

pequena píxide com tampa, C.2475 (PRANCHA ARG 66 A), com 0,097 m de 

altura com a tampa; uma píxide globular, C.2479 (PRANCHA ARG 66 B), com 

0,081 m de altura; duas enócoas globulares intactas: uma trilobada torneada, 

C.2476, com 0,119 m de altura (PRANCHA ARG 66 C) e a outra com a borda 

circular e manufaturada, C.2480 (PRANCHA ARG 66 D), e 0,063 m de altura; dois 

esquifos intactos com alças horizontais: C.2477 (PRANCHA ARG 66 E) e C.2478 

(PRANCHA ARG 66 F), com 0,092 m e 0,062 m de altura respectivamente. 

3) Data: Geométrico Médio I. 
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(110) 

Túmulo 192.  

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 83 (1959), p. 755-56, 768; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 111. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 67 na Rua Phoroneos, próximo da 

Capela Panagitsa, área Oeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de um túmulo 

em cista, sem referências em relação às suas medidas e orientação. Os restos 

ósseos indicam uma criança, mas não há informações sobre seu sexo ou idade 

aproximada. As paredes e a cobertura da cista eram construídas com placas de 

pedra do tipo orthostato (PRANCHA ARG 66 G). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos e um bracelete em 

osso. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, C.2485 (PRANCHA ARG 67 A); um lécito 

decorado com motivos ornamentais típicos do Protogeométrico - triângulos 

hachurados, C. 2486 (PRANCHA ARG 67 B); uma pequena tigela, C. 2487. 

2.2) Osso. Um bracelete com contas em osso, sem numeração. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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(111) 

Túmulo 193. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

BCH 83 (1959), p. 763; Courbin, P. TGA, 1974, p. 96-7; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, 

p. 24. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Saïdin, na área do atual Museu de 

Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 7). Não foram descobertos restos 

ósseos, entretanto, Courbin acredita que se trate de uma sepultura do tipo cova 

simples infantil devido ao mobiliário funerário ser constituído exclusivamente 

por vasos em miniatura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por vasos cerâmicos de pequeno porte. 

2.1) Cerâmica. Três enócoas trilobadas pequenas, em miniatura: uma delas intacta, 

C.2482 (PRANCHA ARG 67 C), C.2483 (PRANCHA ARG 67 D) e C.3942, 

manufaturada (PRANCHA ARG 67 E), com 0,067 m, 0,064 m e 0,06 m de altura 

respectivamente; uma taça, C.2484 (PRANCHA ARG 67 F), com 0,084 m de 

altura. 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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Túmulo 195. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6,1; BCH 83 (1959), p. 768; BCH 95 (1971), p. 740; Courbin, P. TGA, 1974, 

p. 97; Courbin, P. RA (1977), p. 327; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 211; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 37, 144. 

1) Descrição geral: Descoberto na sondagem 74, no flanco leste da Larissa, área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9). Trata-se de uma sepultura em vaso funerário, 

uma cratera, C.2509, (PRANCHA ARG 68 A), com 0,405 m de altura, decorada 

com motivos geométricos (zigzags, losangos e triângulos), coberta por duas 

placas finas de pedra e com a abertura orientada para Oeste. O túmulo possui 

estritamente as dimensões da cratera, com cerca de 0,405 m de altura. Não foram 

encontrados restos ósseos associados a ela. Todavia, Courbin acredita que seja 

um túmulo infantil devido às pequenas dimensões do vaso funerário 

(PRANCHA ARG 68 B). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera funerária. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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Túmulo 196. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 83 (1959), p. 768; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Γ 3, no terreno Saïdin, área do atual 

Museu de Argos na área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se da inumação 

de um adulto em cista, cujas paredes e cobertura eram construídas com placas de 

pedra do tipo orthostato. Sem referências em relação às medidas e a orientação 

da cista, e sem informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e um objeto em ferro. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro, F. 41, com 0,16 m de comprimento. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada decorada com motivos ornamentais típicos do 

Protogeométrico (semicírculos concêntricos), C. 2491 (PRANCHA ARG 68 C); um 

esquifo com duas alças horizontais e pé alto, C.2492 (PRANCHA ARG 68 D). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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Túmulo 197. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; 

6,4, BCH 83 (1959), p. 768; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Γ 4, no Terreno Saïdin, na área do 

atual Museu de Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de uma 

inumação infantil em cova simples, sem referências em relação às medidas e 

orientação, e sem informações sobre o sexo e a idade aproximada da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma pequena enócoa com borda circular, C.2514 (PRANCHA ARG 

68 E); um pequeno esquifo com alças horizontais e pé alto, C.2515 (PRANCHA 

ARG 69 A e 69 B). Ambos os vasos com decoração típica do Protogeométrico - 

triângulos hachurados. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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Túmulo 198. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3, 

BCH 83 (1959), p. 768; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 29, 111. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Γ 4, no terreno Saïdin, na área do 

atual Museu de Argos, área central da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se de uma 

inumação infantil em cista, cujas paredes e cobertura eram construídas com 

placas de pedra do tipo orthostato. Sem referências em relação às medidas e 

orientação, e sem informações sobre o sexo e a idade aproximada da criança.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas, uma delas trilobada, C.2516 (PRANCHA ARG 69 C) 

e outra com a borda circular, C.2517 (PRANCHA ARG 69 D). 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos indica que os 

mesmos datam do Protogeométrico. 
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Túmulo 204. 

Referências: Courbin, P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, FPC 1,3; Id. 

Ibid. FPC 6, 4; Courbin, P. Études Archéologiques. 1963, p. 73; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24, 27, 110. 

1) Descrição geral: Encontrado na campanha de 1960 na Sondagem Os.2, na área 

do atual Museu de Argos, na área central da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se da 

inumação de um adulto em fossa, cova simples. Não há informações sobre o 

sexo e nem a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um único vaso cerâmico.  

2.1) Cerâmica. Um esquifo com duas alças horizontais e pé alto, datado do 

Submicênico, C.3998 (PRANCHA ARG 69 E).  

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: A análise do esquifo C.3998 indica que a forma do vaso aproxima-se 

mais às formas dos esquifos datados do Submicênico. 
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Túmulo 206. 

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 833; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 142. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 75 no terreno Oikonomos, próximo à 

Rua Diomidous, na área centro-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 8), durante as 

campanhas realizadas em 1966. Trata-se da inumação de um adulto em pito. Não 

há informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito não foi encontrada nenhuma oferenda; 

na área externa, imediatamente associado a ele, foram identificados quatro vasos 

cerâmicos.  

2.1) Cerâmica. Um esquifo, C.7374 (PRANCHA ARG 70 A), com 0,127 m de 

altura e 0,18 m de diâmetro da borda; uma grande cratera, C.7375 (PRANCHA 

ARG 70 B e 70 C), com 0,256 m de altura e 0,299 m de diâmetro da borda; uma 

enócoa em miniatura com a borda circular, C.7376, (PRANCHA ARG 70 D e 70 

E), com 0,072 m de altura e um vaso não especificado, C.7377. 

3) Data: Geométrico Médio II. 

4) Discussão: Após a análise dos vasos cerâmicos no Museu de Argos, o 

enterramento deve ser datado do Geométrico Médio II. 
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Túmulo 208.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 833; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su76, no terreno Phloros, Rua 

Karaïskaki número 6, na área central da cidade (Mapas 4, 9 e 10), durante as 

campanhas realizadas em 1966. Trata-se de um túmulo em pito, sem vestígios de 

restos ósseos ou oferendas. O pito ovóide, de pequenas dimensões encontrava-se 

bastante destruído (PRANCHA ARG 70 F e 71 A).  

2) Mobiliário Funerário: Não foi identificada qualquer oferenda neste túmulo.  

3) Data: “Geométrico” / final do Geométrico Recente II ou Subgeométrico. 

4) Discussão: O túmulo pode ter sido espoliado ainda na Antiguidade, daí a 

ausência de oferendas. Decidimos manter o túmulo no Catálogo devido à forma 

ovóide do pito funerário, que é característica tanto do final do Geométrico 

Recente II, quanto do Subgeométrico, do início do século VII a.C. 
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Túmulo 209.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 833; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 210; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 24, 142. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su76, no terreno Phloros, Rua 

Karaïskaki número 6, na área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas realizadas em 1966. Trata-se de uma inumação infantil em pito, sem 

referências sobre a orientação, nem informações sobre o sexo e a idade 

aproximada da criança (PRANCHA ARG 71 A e 71 B). 

2) Mobiliário Funerário: Foram identificados nove vasos cerâmicos associados ao 

pito com decoração apenas classificada como “Geométrica”. 

2.1) Cerâmica. Nove vasos: C.7406, C.7407, C.7408, C.7409, C.7410, C.7411, 

C.7412, C.7413 e C.7414, sem informações sobre as formas e dimensões. Os vasos 

não foram encontrados na reserva técnica francesa do Museu de Argos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 210.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 833; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 142. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su76, no Terreno Phloros, Rua 

Karaïskaki número 6, na área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas realizadas em 1966. Trata-se da inumação de um adulto em pito 

funerário ovóide, decorado com linhas e círculos incisos. Sem referências sobre 

a orientação, e sem informações sobre o sexo e a idade aproximada do 

indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi identificado qualquer tipo de oferenda neste 

túmulo. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A datação da sepultura se dá de acordo com a forma e a decoração 

do pito. 
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Túmulo 211.  

Referências: Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, Arg 110; BCH 91 

(1967), p. 833; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 39. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su76, no terreno Phloros, na Rua 

Karaïskaki número 6, na área central da cidade (Mapas 4, 9 e 10), durante as 

campanhas realizadas em 1966. Trata-se da inumação de um adulto em pito 

funerário de formato ovóide, decorado com linhas e círculos incisos. Sem 

referências sobre a orientação, e sem informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi identificado qualquer tipo de oferenda neste 

túmulo. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Recente II ou Subgeométrico. 

4) Discussão: O túmulo pode ter sido espoliado ainda na Antiguidade, daí a 

ausência de oferendas. Decidimos manter o túmulo no Catálogo devido ao fato 

do pito funerário ser de formato ovóide, característico tanto do final do 

Geométrico Recente II, quanto do Subgeométrico, do início do século VII a.C. 
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Túmulo 213.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 834-35; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 142. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su78, no terreno Christianiki Hestia, 

Rua Davre, na área centro-Oeste da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas 

realizadas em 1966. Trata-se da inumação de um adulto em pito ovóide fechado 

com uma placa de pedra de calcário, com a abertura para Sudoeste (PRANCHA 

ARG 71 C e 71 D). Suas dimensões são de, aproximadamente, 1,51 m de altura 

e 1,02 m de diâmetro máximo. Os restos ósseos encontravam-se bastante 

remexidos; o crânio estava próximo ao pescoço do vaso. Não há referências 

sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por sete vasos cerâmicos encontrados no 

interior do pito. 

2.1) Cerâmica. Uma grande ânfora, C.7351, (PRANCHA ARG 71 E, 71 F, 72 A, 

72 B e 72 C), com 0,401 m de altura e 0,132 m de diâmetro da borda; uma grande 

enócoa trilobada, C.7352, (PRANCHA ARG 72 D, 72 E, 73 A e 73 B), com 0,392 

m de altura; duas taças: uma grande, C.7353, (PRANCHA ARG 73 C, 73 D, 73 E e 

73 F), com 0,086 m de altura e 0,0145 m de diâmetro da borda, e uma pequena, 

C.7354, (PRANCHA ARG 73 G, 73 H e 74 A), com 0,065 m de altura e 0,094 m 

de diâmetro da borda; um pequeno anforisco, C.7355, (PRANCHA ARG 74 B, 74 

C e 74 D), com 0,11 m de altura e 0,028 m de diâmetro da borda; um pequeno 

aríbalo manufaturado, C.7356, (PRANCHA ARG 74 E e 74 F), com 0,066 m de 

altura e 0,027 m de diâmetro da borda; uma enócoa trilobada em miniatura, C.7357, 

(PRANCHA ARG 74 G, 74 H, 75 A e 75 B), com 0,092 m de altura. 

3) Data: Geométrico Médio II. 

4) Discussão: A partir da análise cerâmica realizada no museu, acreditamos que o 

enterramento deve ser datado do Geométrico Médio II.  
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Túmulo 214.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 834-35; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 142. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su78 no terreno Christianiki Hestia, 

Rua Davre, na área centro-Oeste da cidade (Mapas 4 e 8), três metros ao sul do 

T. 213 (122), durante as campanhas de escavações realizadas em 1966. Trata-se 

da inumação de um adolescente do sexo masculino em pito. O vaso funerário 

encontrava-se bastante destruído. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos encontrados no interior 

do pito. 

2.1) Cerâmica. Uma píxide bojuda sem tampa, C.7378, (PRANCHA ARG 75 C, 75 

D e 75 E), com 0,069 m de altura e 0,090 m de diâmetro da borda; uma píxide 

grande com base plana, C.7380, (PRANCHA ARG 75 F, 75 G, 76 A e 76 B), com 

0,142 m de altura e 0,180 m de diâmetro da borda; um vaso não identificado, 

C.7379. 

3) Data: Geométrico Médio II. 

4) Discussão: Nos arquivos manuscritos, Garlan não atribui uma datação mais 

precisa para os vasos, indica apenas que o enterramento deve ser datado do 

“Geométrico”. A partir da análise cerâmica realizada no museu de Argos, 

acreditamos que o enterramento deve ser datado do GM II. 
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Túmulo 217.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 834-35; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 121. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su79, no terreno Constantinos 

Boukaras, Rua Karantza, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), durante as 

campanhas realizadas em 1966. Trata-se da inumação de um adulto em cista 

(PRANCHA ARG 76 C). Não há informações sobre o sexo e nem a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no 

interior da cista. 

2.1) Cerâmica. Uma pequena taça, C.7387, (PRANCHA ARG 76 D e 76 E), com 

0,052 m de altura e 0,081 m de diâmetro da borda; uma grande enócoa fragmentada 

no pescoço, C.7388, (PRANCHA ARG 76 F), com 0,195 m da altura preservada. 

3) Data: Geométrico Antigo I. 

4) Discussão: Nos arquivos manuscritos, Garlan não atribui uma datação mais 

precisa para os vasos, indica apenas que o enterramento deve ser datado do 

“Geométrico”. A partir do estudo dos dois vasos cerâmicos realizado no museu 

da Argos, acreditamos que o contexto funerário deve ser datado do Geométrico 

Antigo I. 
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Túmulo 218.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 834-35; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 123. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su79, no terreno Constantinos 

Boukaras, Rua Karantza, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas realizadas em 1966. Trata-se da inumação de um adulto em uma 

cista, cujas paredes e cobertura eram formadas por placas de pedra do tipo 

orthostato (PRANCHA ARG 77 A e 77 B), medindo cerca de 1,22 m de 

comprimento por 0,55 m de largura. O esqueleto estava em posição contraída; 

não há informações sobre o sexo e nem sobre a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”.  

4) Discussão: A datação se dá através da análise estratigráfica: este enterramento 

foi encontrado no mesmo nível que outros datados do Geométrico, e estava 

associado à camada em que foram identificados fragmentos de vasos 

geométricos. Contudo, devido à ausência de oferendas, não é possível 

estabelecer uma datação mais precisa. 
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Túmulo 220.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 834-35; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 123. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su79, no terreno Constantinos 

Boukaras, Rua Karantza, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas realizadas em 1966. Trata-se da inumação de um adulto em cista, 

medindo cerca de 1,25 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,30 m de 

profundidade. O esqueleto encontrava-se em posição contraída (PRANCHA 

ARG 77 C e 77 D) e estava bastante deteriorado, o que não permitiu a 

idemtificação de sua idade ou sexo. Entretanto, o indivíduo encontrava-se  

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um objeto em metal no interior da 

cista. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, sem informações sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo 261. 

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 828; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 121-22. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su76, no terreno Phloros, Rua 

Karaïskaki n. 6, na área central da cidade (Mapas 4 e 7), durante as campanhas 

realizadas em 1966. Trata-se da inumação de um indivíduo adulto do sexo 

masculino em cista, medindo 1,31 m de comprimento e 0,66 m de largura, 

formada por placas de pedras de calcário local (PRANCHA ARG 77 E); o 

fundo da cista era formado por uma camada de seixos brancos. O esqueleto 

estava em posição contraída e o crânio encontrava-se na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por um punhal em ferro colocado na mão direita 

do indivíduo, e quatro vasos cerâmicos com decoração geométrica dispostos na 

extremidade oeste do túmulo, próximos ao crânio. 

2.1) Metais. Um punhal com a lâmina em ferro, sem informações sobre o número de 

inventário. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas trilobadas, uma torneada C.7522, (PRANCHA ARG 

78 A) e a outra manufaturada C.7523, (PRANCHA ARG 78 B); duas taças: C.7524, 

(PRANCHA ARG 78 C) e C.7525, (PRANCHA ARG 78 D).  

3) Data: Geométrico Antigo I. 

4) Discussão: Nos relatórios de escavação, Garlan apenas indica que o 

enterramento data do “Geométrico”. A partir da análise cerâmica realizada no 

museu, acreditamos que os vasos devem ser datados do Geométrico Antigo I. 

 

 

 



145 

 

(128) 

Túmulo 263.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Bommelaer, J-F. BCH Suppl. VI (1980), p. 53-73; 

Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, Arg 110; BCH 91 (1967), p. 

844-45; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 40-1, 120; Hägg, R. AAA XIII (1980), 120-

21; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 209. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su80, no terreno Papaparaskevas, 

Rua Anapavseos, próximo à Rua Messinias-Arkadias, a sul da Ágora, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 8 e 9), durante as campanhas realizadas em 1966. 

Trata-se da inumação de seis adultos em cista, medindo aproximadamente 1,83 

m de comprimento, 1,00 de largura e 0,65 m de profundidade, com as paredes e 

a cobertura construídas com placas de pedra de calcário (PRANCHA ARG 78 E 

e 79 C). No inteiror da cista, na extremidade Oeste, foi encontrado um primeiro 

esqueleto (Enterramento 6) relativamente bem conservado e intacto 

(PRANCHA ARG 78 F), sem a presença de qualquer oferenda. Na extremidade 

Leste, foi encontrado um esqueleto em mau estado de conservação, sem 

oferendas (Enterramento 5). Ambos estavam em posição contraída. Abaixo 

destes enterramentos, foram encontrados quatro crânios em mau estado de 

conservação (Enterramentos 1, 2, 3 e 4) associados a dezesseis vasos cerâmicos 

(PRANCHA ARG 79 A e 79 B). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um total de vinte e três vasos cerâmicos: 

dezesseis encontrados no interior da cista, associados a quatro crânios da camada 

mais inferior, e sete outros vasos situados imediatamente na área externa da 

sepultura. Foram encontrados nove objetos em metal associados aos 

enterramentos mais profundos,. 

2.1) Metais. Três alfinetes em bronze: B.156-157 e B.189; cinco anéis em bronze: 

B.168, B.190-193; um anel em ouro (brinco?), Or.14. Não há informações sobre as 

dimensões dos artefatos. 

2.2) Cerâmica.  



146 

 

No interior da cista: Um jarro com com a alça ultrapassando a borda fragmentada, 

C.7754 (PRANCHA ARG 79 D, 79 E, 80 A e 80 B), com 0,124 m de altura 

preservada; um pequeno esquifo, C.7755, (PRANCHA ARG 80 C e 80 D), com 

0,074 m de altura e 0,125 m de diâmetro da borda; três anforiscos: C.7757 

(PRANCHA ARG 80 E, 80 F e 80 G), com 0,11 m de altura e 0,045 m de diâmetro 

da borda; C.7761 (PRANCHA ARG 80 H e 80 I), com 0,114 m de altura e C.7765, 

manufaturado com argila bem escura (PRANCHA ARG 81 A), com 0,072 m de 

altura e 0,050 m de diâmetro da borda; uma píxide baixa, C.7760, (PRANCHA 

ARG 81 B e 81 C); uma enócoa trilobada, C.7762 (PRANCHA ARG 81 D, 81 E, 

82 A, 82 B, 82 C e 82 D), com 0,37 m de altura;  uma pequena píxide, C.7764 

(PRANCHA ARG 82 E, 82 F e 82 G), com 0,075 m de altura e 0,055 m de 

diâmetro da borda; uma píxide manufaturada com argila bem escura, C.7766 

(PRANCHA ARG 83 A, 83 B e 83 C), com 0,118 m de altura e 0,046 m de 

diâmetro da borda; uma ânfora manufaturada C.7768 (PRANCHA ARG 83 D, 83 

E, 83 F e 83 G), com 0,152 m de altura e 0,104 m de diâmetro da borda; um esquifo 

C.7769 (PRANCHA ARG 84 A, 84 B, 84 C e 84 D), com 0,096 m de altura e 0,117 

m de diâmetro da borda; cinco taças, quatro delas monocromáticas: C.7758 

(PRANCHA ARG 84 E, 84 F e 84 G), com 0,058 m de altura e 0,09 m de diâmetro 

da borda, C.7759 (PRANCHA ARG 85 A, 85 B e 85 C), com 0,059 m de altura e 

0,095 m de diâmetro da borda, C.7763 (PRANCHA ARG 85 D, 85 E, 85 F e 85 G), 

com 0,068 m de altura e 0,105 m de diâmetro da borda e C.7767 (PRANCHA ARG 

85 H, 85 I e 85 J), com 0,060 m de altura e 0,094 m de diâmetro da borda, e 

C.7756, decorada (PRANCHA ARG 86 A, 86 B, 86 C, 86 D e 86 E), com 0,063 m 

de altura e 0,123 m de diâmetro da borda. 

Na área externa da cista: Três taças monocromáticas: C.7814 (PRANCHA ARG 86 

F, 86 G, 86 H e 86 I), com 0,073 m de altura e 0,098 m de diâmetro da borda, 

C.7928 (PRANCHA ARG 87 A e 87 B), com 0,058 m de altura e 0,095 m de 

diâmetro da borda, C.7930 (PRANCHA ARG 87 C e 87 D), com 0,064 m de altura 

e 0,105 m de diâmetro da borda; uma grande cratera C.7828 (PRANCHA ARG 87 

E, 87 F, 87 G, 87 H e 88 A), com 0,29 m de altura e 0,298 m de diâmetro da borda, 

uma grande ânfora torneada C.7829 (PRANCHA ARG 88 B, 88 C, 89 A, 89 B e 89 

C), com 0,575 m de altura e 0,215 m de diâmetro da borda; uma pequena enócoa 
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trilobada com base plana, C.7929 (PRANCHA ARG 89 D e 89 E), com 0,114 m de 

altura; uma ânfora manufaturada C.7931 (PRANCHA ARG 90 A e 90 B), com 

0,195 m de altura e 0,125 m de diâmetro da borda. 

3) Data: 

Enter. 1: Geométrico Médio II. 

Enter. 2 e 3: Geométrico Recente I. 

Enter. 4: Geométrico Recente II. 

Enter. 5 e 6: Geométrico Recente II. 

4) Discussão: Garlan indica que os enterramentos seriam datados do GM e do GR. 

A partir da análise cerâmica realizada no museu, datamos os vasos presentes na 

área externa da sepultura do Geométrico Recente II. Já aqueles presentes no 

interior da sepultura, e associados aos quatro crânios na camada estratigráfica 

inferior, podem ser datados da seguinte forma: Geométrico Médio II: C.7760 e 

C.7762; Geométrico Recente I: C.7754, C.7755, C.7757, C.7758, C.7759, 

C.7761, C.7764 e C.7769; Geométrico Recente II: C.7756, C.7763, C.7765, 

C.7766, C.7767 e C.7768. Portanto, como os vasos foram encontrados 

associados aos crânios de quatro indivíduos adultos, sugerimos que cada um 

deles foi enterrado em um momento diferente, fato que explicaria os esqueletos 

estarem tão perturbados. Os três últimos enterramentos teriam ocorrido em curto 

intervalo de tempo, mas todos ainda no Geométrico Recente II. Desse mesmo 

sub-período datam os vasos encontrados na área externa da sepultura, que 

podem ser oferendas aos mortos ou terem sido utilizados como marcadores do 

túmulo, uma vez que suas dimensões são relativamente grandes quando 

comparadas aos vasos no interior da sepultura, como por exemplo, a cratera 

C.7828 e a ânfora C.7829. 
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(129) 

Túmulo 265.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Bommelaer, J-F. BCH Suppl. VI (1980), p. 53-73; 

Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, Arg 110; BCH 91 (1967), p. 

844-45; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 40-1, 120; Hägg, R. AAA XIII (1980), 120-

21; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 209. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su80, no terreno Papaparaskevas, 

Rua Anapavseos, próximo à Rua Messinias-Arkadias, a sul da Ágora, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 7, 8 e 9), durante as campanhas realizadas em 

1966. Trata-se da inumação de cinco adultos em cista, medindo entre 1,70 e 2,15 

m de comprimento e 0,80 e 1,10 m de largura (PRANCHA ARG 90 E, 90 F, 91 

A e 91 B), com o fundo revestido com placas de calcário (PRANCHA ARG 91 

B). Os esqueletos estavam bastante remexidos e mal conservados, e 

encontravam-se em posição contraída. Quatro crânios situavam-se na 

extremidade Oeste da cista e um na extremidade Leste. Imediatamente sobre as 

placas de cobertura da cista foram encontrados doze vasos cerâmicos 

(PRANCHA ARG 90 C e 90 D). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um total de vinte e um vasos cerâmicos: 

doze deles encontrados na placa de cobertura da cista; os outros nove estavam 

associados aos esqueletos no interior da sepultura. Quinze artefatos em metal e 

um em cristal de rocha completam o mobiliário. 

2.1) Metais. Três anéis em bronze, um deles em espiral: B.195, B.165 e B.194; um 

alfinete em bronze, B.186; duas pontas de lança em ferro: F.96 e F.99; uma faca em 

ferro, F.98; um punhal em ferro, F.101; cinco alfinetes em ferro: F. 115 e F. 116 

com 0,03 e 0,029 m do comprimento preservado, respectivamente, e três em 

formato de T: F.105 e F.110-111; uma lâmina em ferro, F.109; um rebite? em ferro, 

F.112. 

2.2) Cerâmica.  
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No interior da cista: Um esquifo, C.7736 (PRANCHA ARG 92 A, 92 B, 92 C e 92 

D), com 0,092 m de altura e 0,225 m de diâmetro da borda; um aríbalo 

manufaturado, C.7737 (PRANCHA ARG 92 E e 92 F), com 0,08 m de altura e 

0,029 m de diâmetro da borda; três taças: C.7738 (PRANCHA ARG 92 G e 92 H), 

com 0,079 m de altura e 0,111 m de diâmetro da borda, C.7740 (PRANCHA ARG 

92 I e 92 J), com 0,072 m de altura e 0,119 m de diâmetro da borda e C.7741 

(PRANCHA ARG 93 A, 93 B, 93 C, 93 D e 93 E), com 0,075 m de altura e 0,125 

m de diâmetro da borda; uma enócoa trilobada com dois orifícios de saída, formato 

globular, manufaturada de argila bem escura, C.7739 (PRANCHA ARG 93 F, 93 

G, 93 H e 93 I), com 0,098 m de altura; uma grande cratera fragmentada, C.7992 

(PRANCHA ARG 94 A e 94 B), com 0,261 m da altura preservada e 0,325 m de 

diâmetro da borda; duas enócoas de formato globular fragmentadas no pescoço: 

C.7993 (PRANCHA ARG 94 C) e C.7994 (PRANCHA ARG 94 D). 

Na área externa da cista: Uma grande ânfora, C.7742 (PRANCHA ARG 94 E, 94 F 

e 94 G), com 0,424 m de altura e 0,169 m de diâmetro da borda; um grande suporte, 

C. 7743 (PRANCHA ARG 95 A, 95 B, 95 C, 95 D e 95 E), com 0,245 m de altura 

e 0,195 m de diâmetro da borda; quatro taças: C.7744 (PRANCHA ARG 96 A, 96 

B, 96 C, 96 D e 96 E), com 0,064 m de altura e 0,121 m de diâmetro da borda, 

C.7745 (PRANCHA ARG 96 F, 96 G, 96 H, 96 I e 96 J), com 0,067 m de altura e 

1,116 m de diâmetro da borda, C.7752 (PRANCHA ARG 97 A, 97 B, 97 C, 97 D e 

97 E), e com 0,060 m de altura e 0,107 m de diâmetro da borda e C.7753 

(PRANCHA ARG 97 F, 97 G, 97 H, 97 I e 97 J), com 0,063 m de altura e 0,115 m 

de diâmetro da borda, todas encontradas no interior da cratera C.7751 (PRANCHA 

ARG 91 C); três grandes crateras: C.7747 (PRANCHA ARG 98 A, 98 B, 98 C e 98 

D), com 0,275 m de altura e 0,288 m de diâmetro da borda, C.7748 (PRANCHA 

ARG 98 E, 98 F, 98 G e 99 A), com 0,218 m de altura e 0,269 m de diâmetro da 

borda e C.7751 (PRANCHA ARG 99 B, 99 C e 99 D), com 0,231 m de altura e 

0,252 m de diâmetro da borda; uma enócoa trilobada, C.7749 (PRANCHA ARG 99 

E, 99 F e 99 G), com 0,278 m de altura; um cálice com duas alças horizontais 

(esquifo) com ornamentação figurada animal (aves) na altura das alças, C.7750, 

(PRANCHA ARG 90 H, 100 A e 100 B), com 0,097 m de altura e 0,188 m de 
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diâmetro da borda; um vaso não identificado e não encontrado na reserva técnica do 

Museu de Argos, C.7746. 

2.3) Outros. Uma pérola em cristal de rocha azul, V.225. 

3) Data: 

Enter. 1: Geométrico Antigo. 

Enter. 2: Geométrico Médio II. 

Enter. 3, 4 e 5: Geométrico Recente I e II. 

4) Discussão: Garlan indica que os enterramentos seriam datados do GA e do GR. 

A partir da análise cerâmica realizada no Museu, datamos todos os vasos 

encontrados na área externa da cista do Geométrico Recente II e do final do GR 

II, como a ânfora C.7742 que apresenta motivos ornamentais característicos do 

final do Período Geométrico e início do Subgeométrico. Os vasos cerâmicos 

presentes no interior da sepultura podem ser datados da seguinte forma: 

Geométrico Médio II: C.7793, C.7794; Geométrico Recente I: C.7736, C.7737, 

C.7738, C.7740; Geométrico Recente II: C.7739, C.7741, C.7792. Dessa forma, 

é provável que o primeiro enterramento tenha se dado ainda no Geométrico 

Antigo, conforme afirma Garlan, estando associado a objetos de metal e à pérola 

em cristal de rocha, porém sem a presença de vasos cerâmicos. Os quatro demais 

foram realizados em um curto intervalo de tempo, sendo provável um 

enterramento durante o Geométrico Médio II, e os outros três durante o 

Geométrico Recente, pelo menos um deles datado do Geométrico Recente I e 

um outro do Geométrico Recente II. Os vasos presentes na área externa da cista 

podem ter sido depositados como oferendas aos mortos ou terem sido utilizados 

como marcadores do túmulo, uma vez que suas dimensões são relativamente 

grandes quando comparadas àqueles dos vasos no interior da sepultura, como 

por exemplo, a ânfora C.7742, o suporte C.7743 e as crateras C.7747, C.7748 e 

C.7751. 
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(130) 

Túmulo 266.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Bommelaer, J-F. BCH Suppl. VI (1980), p. 53-73; 

Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, Arg 110; BCH 91 (1967), p. 

844-45; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 40-1, 120; Hägg, R. AAA XIII (1980), 120-

21; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 209. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su80, no terreno Papaparaskevas, na 

Rua Anapavseos, próximo da Rua Messinias-Arkadias, a sul da Ágora, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 8 e 9), durante as campanhas realizadas em 1966. 

Trata-se da inumação de sete adultos em cista, medindo entre 1,70 e 2,15 m de 

comprimento e 0,80 e 1,10 m de largura. A cista era revestida e coberta com 

placas de calcário (PRANCHA ARG 100 C, 100 D, 100 E e 101 D). O 

ocupante mais recente (Enterramento 7) encontrava-se intacto, porém em mau 

estado de conservação, na extremidade Sudoeste da cista, em posição contraída e 

com dois objetos em metal. O segundo indivíduo (Enterramento 6), encontrado 

próximo ao primeiro, estava em mau estado de preservação e foi enterrado com 

um instrumento em ferro. Abaixo dos dois esqueletos, em um nível inferior, 

foram encontrados cinco outros crânios de adultos bastante remexidos 

acompanhados por trinta e sete vasos cerâmicos e dezesseis artefatos em metal 

(PRANCHA ARG 100 F, 101 A, 101 B e 101 C). Junto à placa de cobertura 

foram encontrados dois vasos cerâmicos (PRANCHA ARG 100 C). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um total de trinta e nove vasos cerâmicos, 

dois encontrados junto à placa de cobertura da cista. Os demais trinta e sete 

vasos estavam depositados no interior da mesma. Ainda foram encontrados 

dezenove objetos em metal e um artefato em osso associados aos sete indivíduos 

enterrados na sepultura. 

2.1) Metais. Cinco alfinetes em bronze, B.155, B.159, B.187-188 e B.201; seis anéis 

em bronze B.161-164, B.166 e B.180; uma fíbula em bronze B.167; dois punhais 

em ferro, F.95 e F.100; dois alfinetes em ferro, sendo um em forma de T: F.119 
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F.103; uma lâmina em ferro F.113; uma ponta de lança em ferro F.97; um anel em 

ouro Or.13. 

2.2) Cerâmica.  

Na área externa da cista: uma enócoa em miniatura, trilobada e com base plana, 

C.7734 (PRANCHA ARG 101 E, 101 F, 101 G, 101 H e 102 A), com 0,089 m de 

altura; uma cratera, C.7995 (PRANCHA ARG 102 B). 

No interior da cista: cinco enócoas, três delas manufaturadas: C.7700, com argila 

escura, cinza-avermelhada, rústica e decoração incisa na alça (PRANCHA ARG 

102 C e 102 D), com 0,080 m de altura, C.7732, com dois orifícios de saída, argila 

bem escura e rústica, com decoração incisa nas alças e na altura do ombro, entre os 

orifícios (PRANCHA ARG 102 E, 102 F, 102 G e 102 H), com 0,116 m de altura, 

e C.7735, de formato globular, argila bem escura e rústica, de formato globular 

(PRANCHA ARG 103 A), com 0,079 m de altura, e duas torneadas e trilobadas, 

pequenas e decoradas com motivos geométricos: C.7702, de formato globular 

(PRANCHA ARG 103 B, 103 C, 103 D e 103 E), com 0,142 m de altura com a 

alça, e C.7714, com base plana (PRANCHA ARG 103 F, 103 G, 103 H, 103 I e 

104 A), com 0,085 m de altura; vinte taças, oito delas monocromáticas: C.7701 

(PRANCHA ARG 104 B, 104 C, 104 D e 104 E), com 0,059 m de altura e 0,09 m 

de diâmetro da borda, C.7704 (PRANCHA ARG 104 F, 104 G e 104 H), com 

0,064 m de altura e 0,092 m de diâmetro da borda, C.7705 (PRANCHA ARG 105 

A, 105 B e 105 C), com 0,059 m de altura e 0,105 m de diâmetro da borda, C. 7706 

(PRANCHA ARG 015 D, 105 E e 105 F), com 0,059 m de altura e 0,101 m de 

diâmetro da borda, C.7711 (PRANCHA ARG 105 G, 105 H e 105 I), com 0,067 m 

de altura e 0,089 m de diâmetro da borda, C.7718, com 0,064 m de altura e 0,092 m 

de diâmetro da borda, C.7720 (PRANCHA ARG 105 J e 106 A), com 0,064 m de 

altura e 0,087 m de diâmetro da borda, C.7725 (PRANCHA ARG 106 B, 106 C, 

106 D e 106 E), com 0,066 m de altura e 0,086 m de diâmetro da borda, e as demais 

bastante decoradas: C.7703 (PRANCHA ARG 106 F, 106 G, 106 H, 106 I e 106 

J), com 0,07 m de altura e 0,103 m de diâmetro da borda, C.7707 (PRANCHA 

ARG 107 A, 107 B, 107 C, 107 D e 107 E), com 0,075 m de altura e 0,112 m de 

diâmetro da borda, C.7708 (PRANCHA ARG 107 F e 107 G), com 0,063 m de 
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altura e 0,108 m de diâmetro da borda, C.7709 (PRANCHA ARG 107 H, 107 I, 

107 J e 108 A), com 0,07 m de altura e 0,112 m de diâmetro da borda, C.7715 

(PRANCHA ARG 108 B), C.7716 (PRANCHA ARG 108 C), C.7721 

(PRANCHA ARG 108 D, 108 E, 108 F e 108 G), com 0,073 m de altura e 0,111 m 

de diâmetro da borda, C.7723 (PRANCHA ARG 108 H, 109 A, 109 B e 109 C), 

com 0,07 m de altura e 0,112 m de diâmetro da borda, C.7724 (PRANCHA ARG 

109 D e 109 E), com 0,062 m de altura e 0,109 m de diâmetro da borda, C.7728 

(PRANCHA ARG 109 F, 109 G, 109 H e 109 I), com 0,036 m de altura e 0,055 m 

de diâmetro da borda, C.7733 (PRANCHA ARG 110 A), com 0,065 m de altura e 

0,109 m de diâmetro da borda, e C.7996 (PRANCHA ARG 110 B, 110 C, 110 D e 

110 E), com 0,069 m de altura e 0,112 m de diâmetro da borda; um prato 

monocromático, C.7712 (PRANCHA ARG 110 F e 110 G), com 0,030 m de altura 

e 0,133 m de diâmetro da borda; um suporte em miniatura C.7717 (PRANCHA 

ARG 111 A, 111 B, 111 C, 111 D e 111 E); três esquifos, C.7719, com alças 

verticais (PRANCHA ARG 111 F, 111 G, 111 H e 111 I), com 0,122 m de altura e 

0,171 m de diâmetro da borda, C.7722, com motivos geométricos e figurados (aves) 

e alças (PRANCHA ARG 111 J, 112 A e 112 B), com 0,071 m de altura, e C.7730, 

com alças horizontais trançadas (PRANCHA ARG 112 C, 112 D, 112 E e 112 F), 

com 0,097 m de altura e 0,205 m de diâmetro da borda; dois pequenos anforiscos, 

C.7727 (PRANCHA ARG 113 A), com 0,064 m de altura e 0,045 m de diâmetro da 

borda e C.7961 (PRANCHA ARG 113 B, 113 C, 113 D e 113 E), com 0,083 m de 

altura e 0,032 m de diâmetro da borda; uma grande cratera C.7729 (PRANCHA 

ARG 113 F, 113 G, 113 H e 113 I), com 0,263 m de altura e 0,337 m de diâmetro 

da borda; uma grande ânfora fragmentada no pescoço, C.7731 (PRANCHA ARG 

114 A), com 0,387 m da altura preservada. Há ainda, outros três vasos não 

especificados e não encontrados na reserva técnica do Museu de Argos: C.7710, 

C.7713 e C.7726. 

2.3) Outros. Um artefato em Osso, Os.111. 

3) Data:  

Enter. 1, 2, 3, 4 e 5: Geométrico Médio II / Geométrico Recente I / Geométrico 

Recente II. 
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Enter. 6 e 7: Geométrico Recente II. 

4) Discussão: Garlan indica que os enterramentos seriam datados do GM e do GR. 

A partir da análise cerâmica realizada no Museu, datamos os vasos encontrados 

na área externa da cista do Geométrico Recente II, sendo que a cratera C.7995 

pode ser datada do extremo final do Período Geométrico, já com características 

do Subgeométrico. Os vasos cerâmicos presentes no interior da sepultura podem 

ser datados da seguinte forma: Geométrico Médio II: C.7725, C.7723, C.7719, 

C.7722, C.7730, C.7731; Geométrico Recente I: C.7702, C.7708, C.7709, 

C.7712, C.7715, C.7721, C.7724, C.7728; Geométrico Recente II: C.7700, 

C.7703, C.7732, C.7714, C.7701, C.7704, C.7705, C.7706, C.7711, C.7720, 

C.7716, C.7733, C.7996, C.7717, C.7727, C.7761, C.7729. Dessa forma, o 

primeiro enterramento deve ter sido realizado ainda no Geométrico Médio II. Os 

demais podem ter sido realizados um em cada sub-período, havendo dois 

enterramentos em um mesmo sub-período, que devem ter sido realizados em um 

curto intervalo de tempo. Entretanto, como os esqueletos encontravam-se muito 

perturbados pela reabertura da sepultura, e em mau estado de conservação, 

torna-se difícil associá-los aos vasos e, daí, determinar em qual sub-período 

teriam sido realizados dois enterramentos. Poderíamos sugerir que a 

probabilidade é maior durante o Geométrico Médio II e o Geométrico Recente 

II, devido à maior quantidade de vasos presentes no túmulo. Contudo, tal 

hipótese é questionável. 
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(131) 

Túmulo 271.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, 

Arg 110; BCH 91 (1967), p. 839-41; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 82c na área da Deiras, área Noroeste 

da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas realizadas em 1966. Trata-se da 

inumação de um adulto do sexo masculino em cista, medindo entre 1,55 m de 

comprimento, 0,75 m de largura e 0,50-0,55 m de profundidade, construída por 

placas de pedra de calcário. A cista encontrava-se fechada por uma grande placa 

de pedra de calcário que havia comprimido o crânio do indivíduo (PRANCHA 

ARG 114 B e 114 C), localizado na extremida de Leste da sepultura. O fundo da 

cista era revestido por seixos brancos. O esqueleto estava em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por apenas um objeto em metal. 

2.1) Metais. Uma ponta de lança em bronze (PRANCHA ARG 114 D), com cerca 

de 1,76 m de comprimento. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 278.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Bommelaer, J-F. BCH Suppl. VI (1980), p. 53-73; 

Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, Arg 110; BCH 91 (1967), p. 

844-45; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 40-1, 120; Hägg, R. AAA XIII (1980), 120-

21; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 209. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su80, no terreno Papaparaskevas, 

Rua Anapavseos, próximo à Rua Messinias-Arkadias, a sul da Ágora, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 8 e 9), durante as campanhas realizadas em 1966. 

Trata-se da inumação de sete adultos em cista, medindo entre 1,70 e 2,15 m de 

comprimento e 0,80 e 1,10 m de largura, construída e coberta com várias placas 

de pedra de calcário (PRANCHA ARG 115 B, 116 B e 116 C). Na área externa 

da cista, junto à placa de cobertura, foram encontrados alguns vasos 

(PRANCHA ARG 115 A). O esqueleto mais recente (Enterramento 7) 

corresponde a um indivíduo do sexo masculino em posição contraída, com os 

braços dobrados sobre o peito, cruzados, em direção ao queixo e o crânio 

depositado na extremidade Oeste (PRANCHA ARG 115 C). Foi encontrado 

junto a ele um alfinete em ferro. O segundo indivíduo é identificado como do 

sexo feminino (Enterramento 6), depositado na extremidade Oeste da cista, em 

posição contraída e com os braços dobrados cruzados sobre o peito (PRANCHA 

ARG 115 D). Junto a ela foram encontrados um vaso cerâmico, dois alfinetes em 

bronze, um em cada ombro, e dois anéis também em bronze na mão direita. 

Abaixo desses dois esqueletos foram encontrados os crânios de outros cinco 

adultos (Enterramentos 1, 2, 3, 4 e 5) que pareciam também estar em posição 

contraída (PRANCHA ARG 115 E, 115 F e 116 A), mas que estavam bastante 

perturbados.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por oito objetos em metal e um total de vinte e 

quatro vasos cerâmicos, 23 no interior da sepultura e um deles encontrado junto 

à placa de cobertura da cista. 
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2.1) Metais.  

Enterramento 7: Um alfinete em bronze, B.181. 

Enterramento 6: Dois alfinetes, um em bronze, B.200 e o outro em ferro, F.114; dois 

anéis em bronze B.182-183. 

Enterramentos 1, 2, 3, 4 e 5: Dois anéis em bronze, B.185-186 e um punhal em ferro 

F.94. 

2.2) Cerâmica.  

Na área externa: Uma enócoa trilobada de formato globular, C.7851 (PRANCHA 

ARG 116 D, 116 E e 116 F), com 0,172 m de altura. 

No interior da cista – enterramentos 1 a 6: Três crateras: C.7843 (PRANCHA 

ARG117 A, 117 B, 117 C e 117 D), com 0,215 m de altura e 0,246 m de diâmetro 

da borda, C.7849 (PRANCHA ARG 117 E, 117 F, 117 G e 118 A), com 0,215 m 

de altura e 0,265 m de diâmetro da borda e C.7933 (PRANCHA ARG 118 B, 118 C 

e 118 D), com 0,285 m de altura e 0,278 m de diâmetro da borda; duas enóccoas 

trilobadas com formato globular, C.7844 (PRANCHA ARG 119 A, 119 B e 119 C), 

com 0,16 m de altura e C.7968, manufaturada com argila bem escura e rústica 

(PRANCHA ARG 119 D, 119 E e 119 F), com 0,093 m de altura; doze taças, sete 

delas monocromáticas: C.7845 (PRANCHA ARG 119 G e 119 H), com 0,055 m de 

altura e 0,073 m de diâmetro da borda, C.7847 (PRANCHA ARG 119 I, 120 A e 

120 B), com 0,071 m de altura e 0,098 m de diâmetro da borda, C.7962 

(PRANCHA ARG 120 C e 120 D), com 0,07 m de altura e 0,10 m de diâmetro da 

borda, C.7963 (PRANCHA ARG 120 E e 120 F), com 0,067 m de altura e 0,099 m 

de diâmetro da borda, C.7964 (PRANCHA ARG 120 G e 120 H), com 0,066 m de 

altura e 0,091 m de diâmetro da borda, C.7965 (PRANCHA ARG 120 I, 121 A, 121 

B e 121 C), com 0,066 m de altura e 0,102 m de diâmetro da borda, C.7966 

(PRANCHA ARG 121 D, 121 E e 121 F), com 0,065 m de altura e 0,099 m de 

diâmetro da borda, e cinco decoradas: C.7967 (PRANCHA ARG 121 G, 121 H, 

121 I, 122 A e 122 B), com 0,069 m de altura e 0,102 m de diâmetro da borda, 

C.7970 (PRANCHA ARG 122 C, 122 D, 122 E, 122 F e 122 G), com 0,069 m de 
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altura e 0,097 m de diâmetro da borda, C.7971 (PRANCHA ARG 122 H, 123 A, 

123 B, 123 C e 123 D), com 0,069 m de altura e 0,098 m de diâmetro da borda, 

C.7972 (PRANCHA ARG 123 E, 123 F, 123 G e 123 H), com 0,064 m de altura e 

0,111 m de diâmetro da borda e C.7973 (PRANCHA ARG 123 I, 124 A, 124 B, 

124 C e 124 D), com 0,07 m de altura e 0,097 m de diâmetro da borda; uma ânfora 

manufaturada, C.7846 (PRANCHA ARG 124 E e 124 F), com 0,108 m de altura e 

0,088 m de diâmetro da borda; dois esquifos: C.7848 (PRANCHA ARG 124 G, 124 

H, 125 A e 125 B), com 0,135 m de altura e 0,194 m de diâmetro da borda e C.7990 

(PRANCHA ARG 125 C e 125 D), com 0,078 m de altura e 0,12 m de diâmetro da 

borda. Há ainda três vasos não identificados e não encontrados na reserva técnica do 

Museu de Argos: C.7932, C.7969 e C.7991. 

3) Data:  

Enter. 1: Geométrico Médio II. 

Enter. 2, 3, 4, 5: Geométrico Recente I e II. 

Enter. 6 e 7: Geométrico Recente II. 

4) Discussão: Garlan indica que os enterramentos seriam datados do GM e do GR. 

A partir da análise cerâmica realizada no Museu, datamos a enócoa C.7851 

encontrada na área externa da cista, do Geométrico Recente II. Os vasos 

encontrados no interior da cista podem ser datados da seguinte forma: 

Geométrico Médio II: C.7849, C.7967, C.7970, C.7971, C.7973, C.7972; 

Geométrico Recente I: C.7844, C.7845; Geométrico Recente II: C.7843, C.7933, 

C.7968, C.7847, C.7962, C.7963, C.7964, C.7965, C.7966, C.7846, C.7848, C. 

7990. Dessa forma, pelo menos um dos enterramentos – o mais antigo – deve ter 

sido realizado ainda durante o Geométrico Médio II. O Enterramento 6 que, 

segundo Garlan, foi encontrado com apenas um vaso cerâmico e se trata de um 

dos enterramentos mais recentes, deve ser datado do Geométrico Recente II. 

Consequentemente, o Enterramento 7, o mais recente, também teria ocorrido 

durante o Geométrico Recente II. Os demais enterramentos devem ter ocorrido 

também no GR, entretanto não é possível indicar com precisão quais deles 

teriam ocorrido no GR I e no GR II.  
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Túmulo 286.  

Referências: Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, Arg 110; BCH 91 

(1967), p. 839-41. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem 82c, na área da Deiras, área Noroeste 

da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas realizadas em 1966. Trata-se 

da inumação de um adulto do sexo feminino em cista. Não há referências sobre a 

orientação e as dimensões da cista, nem informações sobre a idade aproximada 

do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior na cista. 

3) Data: “Geométrico” 
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Túmulo 298.  

Referências: Garlan, Y. Rapport des fouilles, Archives Manuscrites, École Française 

d‟Athènes, Argos 1 – 1966 (b); Bommelaer, J-F. BCH Suppl. VI (1980), p. 53-73; 

Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967, Arg 110; BCH 91 (1967), p. 

838; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 140; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, 

griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, 

cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su81, no terreno Ioannis Zacharias, 

Rua Pr. Danaou número 67, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas em 1966 e 1967. O T. 298 encontrava-se 

a 1,0 m abaixo do T. 297 (excluído do Catálogo por se tratar de um túmulo do 

período arcaico), e trata-se de um enterramento formado por três inumações de 

adultos em fossa, cova simples, associados a vasos cerâmicos. Dois grandes 

vasos e pequenas placas de calcário formavam a inumação mais recente 

(Enterramento 3), correspondente a um indivíduo do sexo feminino em posição 

contraída e com o crânio para Oeste (PRANCHA ARG 125 E e 126 A).  Os 

outros dois indivíduos estavam associados ao fundo da cova e pareciam também 

estar em posição contraída. Em cima desses dois indivíduos foram encontrados 

nove vasos geométricos, inteiros e fragmentados (PRANCHA ARG 126 B). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por onze vasos cerâmicos, dois encontrados 

com o enterramento feminino 3, e os demais com os outros dois esqueletos. Há 

ainda, um artefato em metal. 

2.1) Metais. Um punhal em ferro, F.108. 

2.2) Cerâmica.  

Enterramento 3: Uma enócoa trilobada, C.7925 (PRANCHA ARG 126 C, 126 D e 

127 A), com 0,140 m de altura; uma taça, C.7926 (PRANCHA ARG 127 B, 127 C, 

127 D, 127 E e 127 F), com 0,068 m de altura e 0,118 m de diâmetro da borda. 
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Sobre os enterramentos 1 e 2: Um suporte com decoração figurada animal, C.7919 

(PRANCHA ARG 127 G, 127 H, 128 A, 128 B, 128 C e 128 D), com 0,156 m de 

altura e 0,150 m de diâmetro das bordas; três esquifos: C.7920 (PRANCHA ARG 

128 E, 128 F, 128 G e 129 A), com 0,099 m de altura e 0,16 m de diâmetro da 

borda, C.7922 (PRANCHA ARG 129 B, 129 C, 129 D, 129 E e 129 F), com 0,108 

m de altura e 0,179 m de diâmetro da borda e C.7924 (PRANCHA ARG 129 G, 

129 H e 130 A), com 0,127 m da altura preservada e 0,202 m de diâmetro da borda; 

uma enócoa trilobada, C.7921 (PRANCHA ARG 130 B, 130 C, 130 D 130 E e 130 

F), com 0,298 m de altura; duas grandes crateras: C.7923 (PRANCHA ARG 131 A, 

131 B, 131 C, 131 D e 131 E), com 0,365 m de altura 0,374 m de diâmetro da borda 

e C.7927 (PRANCHA ARG 132 A, 132 B, 132 C, 132 D, 132 E e 132 F), com 

0,233 m de altura e 0,258 m de diâmetro da borda; dois vasos não especificados e 

não encontrados na reserva do Museu de Argos, C.8175 e C.8176. 

3) Data:  

Enterramento 1: Geométrico Recente I. 

Enterramento 2: Geométrico Recente II. 

Enterramento 3 (feminino): Geométrico Recente II. 

4) Discussção: Garlan indica que os enterramentos seriam datados do GR I e II. A 

partir da análise cerâmica realizada no Museu, datamos a enócoa trilobada 

C.7925 e a taça C.7926 do Gerométrico Recente II. O suporte C.7919, o esquifo 

C.7924 e as crateras C.7923 e C.7927 devem ser datados do Geométrico Recente 

II, em direção ao período final caracterizado por P. Courbin como Geométrico 

Recente IIc, o que indicaria que o intervalo de tempo entre o enterramento mais 

recente e o segundo teria sido bem curto. Já os dois esquifos C.7920 e C.7922 

são datados do Geométrico Recente I e caracterizaria o enterramento mais 

antigo. 
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Túmulo 303. Sondagem Su85. 

Referências: Sodini, J. P. Archives Manuscrites, École Française d‟Athènes, 1967(a), 

Rapport, p. 35-37; BCH 92 (1968), p. 1044; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 30. 

1) Descrição geral: Encontrado na Sondagem Su85, no Terreno Chatzixenophon, 

próximo à Praça Kypseli no Bairro dos Refugiados, área Sudoeste da cidade 

(Mapas 4 e 6), durante as campanhas realizadas em 1967. Trata-se de um 

túmulo em cista retangular, cujas paredes e cobertura eram construídas por 

placas de pedra de calcário que mediam cerca de 1,20 m de comprimento e 1,90 

m de largura. No interior da sepultura havia o esqueleto de um adulto, com uma 

estatura média de 2,0 m, provavelmente um indivíduo do sexo masculino, 

deitado sobre a camada de seixos que forrava o fundo da sepultura. O esqueleto 

encontrava-se em posição contraída e com o crânio orientado para Sudoeste 

(PRANCHA ARG 133 A). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um objeto em metal e um vaso cerâmico. 

2.1) Metais. Um punhal curto em ferro encontrado próximo ao crânio do indivíduo. 

Sem informações sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma pequena enócoa trilobada com alça dupla, C.19316 

(PRANCHA ARG 133 B, 133 C, 133 D, 133 E e 133 F), com 0,11 m de altura até a 

borda e 0,136 m de altura até o final da alça. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 307. 

Referências: BCH 94 (1970), p. 766-71; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41, 139. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas 

de escavações realizadas em 1969. Trata-se da inumação de um adulto em pito 

ovóide, sem referências em relação às suas dimensões e orientação, e sem 

informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo (PRANCHA ARG 

134 A). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por sete vasos cerâmicos encontrados no 

interior do pito funerário. 

2.1) Cerâmica. Três enócoas trilobadas torneadas: C.24042 (PRANCHA ARG 134 

B, 134 C, 134 D, 134 E e 135 A), com 0,214 m de altura, C.24044, e C.24045 

(PRANCHA ARG 135 B, 135 C, 135 D, 135 E e 135 F), com 0,133 m de altura; 

um pequeno esquifo com duas alças horizontais, C.24043 (PRANCHA ARG 136 A, 

136 B, 136 C e 136 D), com 0,093 m de altura e 0,15 m de diâmetro da borda; uma 

píxide (PRANCHA ARG 137 A, 137 B, 137 C, 137 D e 137 E), com 0,088 m de 

altura e 0,039 m de diâmetro da borda; uma pequena taça C.24047 (PRANCHA 

ARG 137 F, 138 A, 138 B, 138 C e 138 D), com 0,054 m de altura e 0,083 m de 

diâmetro da borda; uma pequena hídria C.24048.  

3) Data: Geométrico Médio I. 

4) Discussão: Após a análise dos vasos cerâmicos realizada na reserva técnica 

francesa do Museu de Argos, o contexto funerário deve ser datado do 

Geométrico Médio I. 
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Túmulo 309. 

Referências: BCH 94 (1970), p. 766-71; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41, 140; 

Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 205. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas 

de escavações realizadas em 1969. Trata-se da inumação de um adulto (?) em 

pito ovóide, (PRANCHA ARG 138 E). Sem referências sobre as dimensões e a 

orientação, nem informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos datados do Geométrico Recente 

que se encontravam imediatamente ao redor do pito e um objeto em bronze. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, B.379 ou 69/461. Sem informações sobre as 

dimensões do artefato. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas trilobadas torneadas: C.24049 (PRANCHA ARG 138 

F, 138 G, 139 A, 139 B e 139 C), com 0,117 m de altura, e C.26731 (PRANCHA 

ARG 139 D, 139 E, 139 F, 140 A e 140 B), com 0,172 m de altura; um esquifo com 

alças horizontais, C.24050 (PRANCHA ARG 140 C, 140 D, 140 E e 140 F), com 

0,070 de altura e 0,131 m de diâmetro da borda. 

3) Data: Geométrico Recente I. 

4) Discussão: Após a análise dos vasos cerâmicos realizada na reserva técnica 

francesa do Museu de Argos, o contexto funerário deve ser datado do 

Geométrico Recente I. 
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Túmulo 310.  

Referências: BCH 94 (1970), p. 766-71; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41; Foley, 

A. SIMA 80 (1988), p. 204. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas de 

escavações realizadas em 1969. Trata-se da inumação de um adulto (?) em cista, 

(PRANCHA ARG 138 E), sem referências sobre as dimensões e a orientação, 

nem informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados fragmentos cerâmicos datados do 

Geométrico Médio II. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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Túmulo 312. 

Referências: BCH 96 (1972), p. 162; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41; Foley, A. 

SIMA 80 (1988), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische 

Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do 

autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, próximo à Rua Tripoleos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 

8), durante as campanhas de escavações realizadas em 1970. Trata-se da 

inumação de um adulto (?), sem referências ao tipo de enterramento – cova 

simples (?) (PRANCHA ARG 140 G), suas dimenões e orientação, nem 

informações sobre o sexo e idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados fragmentos cerâmicos datados do 

Geométrico Médio. 

3) Data: Geométrico Médio. 
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Túmulo 313. 

Referências: BCH 96 (1972), p. 162; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 24, 41; Foley, A. 

SIMA 80 (1988), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische 

Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do 

autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, próximo à Rua Tripoleos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 3 e 

8), durante as campanhas de escavações realizadas em 1970. Trata-se da 

inumação de um adulto (?), sem referências ao tipo de enterramento – cova 

simples (?) (PRANCHA ARG 140 G), suas dimensões e orientação, nem 

informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados fragmentos de três vasos cerâmicos 

no interior da sepultura, datados do Geométrico Médio. 

2.1) Cerâmica. Fragmento de um vaso de forma fechada, C.26602, fragmento de 

uma hídria, C.26603 e fragmento de uma ânfora manufaturada, C.26604. 

3) Data: Geométrico Médio. 
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Túmulo 315.  

Referências: BCH 95 (1971), p. 740; BCH 96 (1972), p. 166; Courbin, P. RA (1977), p. 

327; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, 

griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, 

cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, próximo à Rua Tripoleos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 

9), durante as campanhas de escavações realizadas em 1970. Trata-se da 

inumação de um adulto (?) em um pito ovóide fechado com uma placa de pedra 

(PRANCHA ARG 141 A). Sem referências sobre dimensões e orientação da 

sepultura, nem informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram identificados fragmentos cerâmicos datados do 

Geométrico Recente no interior do pito. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 316.  

Referências: BCH 95 (1971), p. 740; BCH 96 (1972), p. 163-67; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24, 41; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von 

Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas 

de escavações realizadas em 1970. Trata-se de um túmulo em pito ovóide, 

C.26612, (PRANCHA ARG 141 A), contendo as inumações de dois adultos (?). 

Sem referências sobre as dimensões e orientação da sepultura, nem informações 

sobre o sexo e a idade aproximada dos indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos: uma cratera e um 

fragmento de um esquifo protocoríntio. 

2.1) Cerâmica. Uma cratera, C.26607, com 0,40 m de altura (PRANCHA ARG 141 

B); um fragmento de um esquifo protocoríntio, 70/526. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo 317.  

Referências: BCH 95 (1971), p. 740; BCH 96 (1972), p. 163-67; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 24, 41; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von 

Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, próximo à Rua Tripoleos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 

9), durante as campanhas de escavações realizadas em 1970. Trata-se da 

inumação de um adulto em pito ovóide, C.26619. Sem referências sobre as 

dimensões e orientação da sepultura, nem informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no 

interior do pito. 

2.1) Cerâmica. Uma cratera com decoração figurada animal e humana, C.26608, 

com 0,43 m de altura, (PRANCHA ARG 141 C); uma pequena taça C.26609. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo 318. 

Referências: BCH 96 (1972), p. 167-68, Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 205; Hägg, R. 

Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben 

S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, próximo à Rua Tripoleos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 

9), durante as campanhas de escavações realizadas em 1970. Trata-se da 

inumação de um adulto em cova simples. Sem referências sobre as dimensões e 

a orientação da sepultura, nem informações sobre o sexo e a idade aproximada 

do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por um vaso cerâmico encontrado no 

interior da cova. 

2.1) Cerâmica. Um pequeno jarro, C.26610 (PRANCHA ARG 142 A, 142 B e 142 

C), com 0,084 m de altura e 0,061 m de diâmetro da borda. 

3) Data: Geométrico Recente II. 

4) Discussão: A partir da análise do jarro C.26610 realizada no museu de Argos, 

acreditamos que é possível estabelecer uma data mais precisa para o contexto 

funerário em questão, que era datado nas crônicas de escavação apenas como 

Geométrico Recente. 
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Túmulo 319.  

Referências: BCH 95 (1971), p. 740; BCH 96 (1972), p. 168, 229-32; Foley, A. SIMA 

80 (1988), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen 

(Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no setor δ, no Bairro dos Refugiados, próximo à 

Praça Kypseli, próximo à Rua Tripoleos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 

9), durante as campanhas de escavações realizadas em 1970. Trata-se da 

inumação de um adulto em vaso funerário, um pito fechado por uma cratera, 

(PRANCHA ARG 142 D e 142 E), C.26611, com 0,546 m de altura, quase 

intacta (PRANCHA ARG 142 F e 142 G), com decoração típica do estilo do 

Geométrico Recente II ou já Subgeométrico (início do século VII a.C.). Sem 

referências sobre as dimensões do pito e sua orientação, nem informações sobre 

o sexo e a idade aproximada do indivíduo, cujo crânio encontrava-se no interior 

do vaso funerário.  

2) Mobiliário Funerário: Formado um alfinete em ferro e um anel em bronze, 

encontrados no interior do vaso funerário. 

2.1) Metais. Um alfinete de ferro bastante deteriorado e um anel em bronze, ambos 

sem número de inventário. 

3) Data: Geométrico Recente II / Subgeométrico. 
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(146) 

Túmulo Α. Terreno Bertzeletos.  

Referências: BCH 77 (1953), p. 211; BCH 78 (1954), p. 411-26; Charitonidis, S. 

Praktika 1952, p. 413-26; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 33. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Bertzeletos, na Rua Vasilissis Sofias, 

25, cerca de 200 m a leste da Praça Central, na área centro-Leste da cidade 

(Mapas 4 e 9), na campanha de 1952 conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia. Trata-se de uma pira funerária formando uma cova circular cavada 

no próprio solo, contendo uma série de fragmentos cerâmicos datados do 

“Geométrico” (PRANCHA ARG 143 A). Parte da cova estava coberta com uma 

placa de pedra de grandes dimensões. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por fragmentos cerâmicos datados do 

Geométrico Recente.  

2.1) Cerâmica. Fragmentos de vários vasos cerâmicos datados do Geométrico 

Recente (PRANCHA ARG 143 B a 143 H, 144 A e 144 B). 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(147) 

Túmulo Β. Terreno Bertzeletos.  

Referências: BCH 77 (1953), p. 211; BCH 78 (1954), p. 411-26; Charitonidis, S. 

Praktika 1952, p. 413-26; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 33. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Bertzeletos, na Rua Vasilissis Sofias, 

25, cerca de 200 m a leste da Praça Central, na área centro-Leste da cidade 

(Mapas 4 e 9), na campanha de 1952 conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia. Trata-se da inumação de uma criança em um pito com 

aproximadamente 1,72 m de altura e 0,77 m de diâmetro (PRANCHA ARG 144 

C), fechado com uma ânfora manufaturada, sem decoração (PRANCHA ARG 

144 D), com 0,51 m de altura e 0,49 m de diâmetro da pança, e a abertura 

direcionada para Noroeste. O esqueleto apresenta traços de incineração parcial; 

Charitonidis acredita que isto se deva à cremação executada na pira do Túmulo 

Α (146), descrito nteriormente. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por objetos em bronze.  

2.1) Metais. Um anel espesso e dois mais finos em bronze, com 0,051 m de 

diâmetro (PRANCHA ARG 144 E). 

2.2) Cerâmica. Dois fragmentos de um cálice. 

3) Data: Geométrico Recente II.  

4) Discussão: A datação se dá através da análise estratigráfica; o enterramento foi 

encontrado no mesmo nível que o Túmulo Α e os objetos em bronze encontrados 

não são suficientes para estabelecer uma data segura do enterramento. 
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(148) 

Túmulo Γ. Terreno Bertzeletos.  

Referências: BCH 77 (1953), p. 211; BCH 78 (1954), p. 411-26; Charitonidis, S. 

Praktika 1952, p. 413-26; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 33. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Bertzeletos, na Rua Vasilissis Sofias, 

25, cerca de 200 m a leste da Praça Central, na área centro-Leste da cidade 

(Mapas 4 e 5), na campanha de 1952 conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia. Trata-se de um túmulo em cova simples com aproximadamente 

1,30 m de comprimento e 0,30 m de largura, em que foram encontrados vasos 

cerâmicos datados do Submicênico. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por vasos cerâmicos.  

2.1) Cerâmica. Dois fragmentos de um esquifo (PRANCHA ARG 144 F); duas 

fíalas, com 0,063 m e 0,065 m de diâmetro; um pequeno esquifo (PRANCHA ARG 

144 G), com 0,085 m de altura. 

3) Data: Submicênico. 
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(149) 

Túmulo sem Numeração. Terreno Karantanis, Deiras.  

Referências: Alexandri, O. ArchDelt 16:2 (1960), p. 93; BCH 85 (1961), p. 675; Hägg, 

R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Karantanis, na Deiras, durante a 

campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1959, em área já 

escavada por Vollgraff, na Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9). 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera, onde foi encontrada a 

inumação de uma criança (PRANCHA ARG 145 A). Não há informações sobre 

as dimensões e orientação da cratera. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da cratera 

funerária.  

3) Data: Geométrico Recente II. Olga Alexandri afirma que a cratera funerária é 

datada do final do Geométrico Recente II. 
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(150) 

Túmulo 3. Terreno Raptis.  

Referências: Alexandri, O. ArchDelt 16:2 (1960), p. 93; BCH 85 (1961), p. 675; Hägg, 

R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Raptis, na Rua Pheidonos, na área 

central da cidade (Mapas 4 e 9), durante a campanha conduzida pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1960. Trata-se de um túmulo em cista, provavelmente 

de um adulto. Não há informações sobre as dimensões ou a orientação da 

sepultura, nem sobre a idade ou o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por 12 vasos cerâmicos encontrados no interior 

do túmulo, entre eles 4 crateras e 1 ânfora. 

2.1) Cerâmica. Doze vasos cujas medidas e classificação não foram especificadas 

por Olga Alexandri. Dentre eles, 4 crateras e duas ânforas com ornamentação do 

Geométrico Recente (PRANCHA ARG 145 B, 145 C). 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(151) 

Túmulo 1. Terreno Phlessas.  

Referências: Alexandri, O. ArchDelt 16:2 (1960), p. 93; BCH 85 (1961), p. 675; Hägg, 

R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Phlessas, no número 10 da Rua Vas. 

Georgíou B‟, próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4, 7 e 8), 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1960. 

Trata-se de um túmulo, provavelmente de adulto, em cista construída e fechada 

com grandes placas de calcário do tipo orthostato. Não há informações sobre as 

dimensões da cista, nem sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados artefatos em metal e vasos cerâmicos 

no interior da cista.  

2.1) Metais. Anéis e fíbulas em ferro e em bronze. Sem informações sobre a 

quantidade e dimensões dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Entre 1 e 4 vasos, cujas formas podem ser ânfora, esquifo, enócoa, 

cálice, taça e cratera, segundo Olga Alexandri. 

3) Data: Geométrico Antigo / Geométrico Médio. Olga Alexandri não especifica a 

datação deste túmulo, mas afirma que se trata de um dos dois sub-períodos da Idade 

do Ferro. 
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(152) 

Túmulo 2. Terreno Phlessas.  

Referências: Alexandri, O. ArchDelt 16:2 (1960), p. 93; BCH 85 (1961), p. 675; Hägg, 

R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22. 

3) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Phlessas, no número 10 da Rua Vas. 

Georgíou B‟, próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4, 7 e 8),  

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1960. 

Trata-se de um túmulo, provavelmente de adulto, em cista construída e fechada 

com grandes placas de calcário do tipo orthostato. Não há informações sobre as 

dimensões da cista, nem sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo. 

4) Mobiliário Funerário: Foram encontrados artefatos em metal e vasos cerâmicos 

no interior da cista.  

2.1) Metais. Anéis e fíbulas em ferro e em bronze. Sem informações sobre a 

quantidade e dimensões dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Entre 1 e 4 vasos, cujas formas podem ser ânfora, esquifo, enócoa, 

cálice, taça e cratera, segundo Olga Alexandri. 

3) Data: Geométrico Antigo / Geométrico Médio. Olga Alexandri não especifica a 

datação deste túmulo, mas afirma que se trata de um dos dois sub-períodos da Idade 

do Ferro. 
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(153) 

Túmulo 3. Terreno Phlessas.  

Referências: Alexandri, O. ArchDelt 16:2 (1960), p. 93; BCH 85 (1961), p. 675; Hägg, 

R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Phlessas, no número 10 da Rua Vas. 

Georgíou B‟, próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 8), 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1960. 

Trata-se de um túmulo, provavelmente de adulto, em cista construída e fechada 

com grandes placas de calcário do tipo orthostato. Não há informações sobre as 

dimensões da cista e nem sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados objetos em metal e vasos cerâmicos.  

2.1) Metais. Anéis e fíbulas em ferro e em bronze. Sem informações sobre a 

quantidade e dimensões dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Duas ânforas com ornamentação do Protogeométrico e do 

Geométrico Antigo (PRANCHA ARG 145 D, 145 E); duas crateras datadas do 

Geométrico Médio II (PRANCHA ARG 146 A, 146 B). 

3) Data: Geométrico Médio II. 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

(154) 

Túmulo 4. Terreno Phlessas.  

Referências: Alexandri, O. ArchDelt 16:2 (1960), p. 93; BCH 85 (1961), p. 675; Hägg, 

R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Phlessas, no número 10 da Rua Vas. 

Georgíou B‟, próximo à área OTE, na área central da cidade, (Mapas 4, 7 e 8) 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1960. 

Trata-se de um túmulo, provavelmente de adulto, em cista construída e fechada 

com grandes placas de calcário do tipo orthostato. Não há informações sobre as 

dimensões da cista, nem sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados artefatos em metal e vasos cerâmicos 

no interior da cista.  

2.1) Metais. Anéis e fíbulas em ferro e em bronze. Sem informações sobre a 

quantidade e dimensões dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Entre 1 e 4 vasos, cujas formas podem ser ânfora, esquifo, enócoa, 

cálice, taça e cratera, segundo Olga Alexandri. 

3) Data: Geométrico Antigo / Geométrico Médio. Olga Alexandri não especifica a 

datação deste túmulo, mas afirma que se trata de um dos dois sub-períodos da Idade 

do Ferro. 
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(155) 

Túmulo 5. Terreno Phlessas.  

Referências: Alexandri, O. ArchDelt 16:2 (1960), p. 93; BCH 85 (1961), p. 675; Hägg, 

R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Phlessas, no número 10 da Rua Vas. 

Georgíou B‟, próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1960. 

Trata-se de um túmulo, provavelmente de adulto, em cista construída e fechada 

com grandes placas de calcário do tipo orthostato. Não há informações sobre as 

dimensões da cista, nem sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados objetos em metal e vasos cerâmicos. 

2.1) Metais. Um anel; quatro espirais em ouro (PRANCHA ARG 146 C); um 

alfinete em ferro, com cerca de 0,094 m do comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. Entre 1 e 4 vasos, cujas formas podem ser ânfora, esquifo, enócoa, 

cálice, taça e cratera, segundo Olga Alexandri. 

3) Data: Protogemétrico. Olga Alexandri afirma que o túmulo é datado do 

Protogeométrico. 
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(156) 

Túmulo Α. Terreno Alexopoulos. 

Referências: Verdelis, N. ArchDelt 17 (1961/1962) B, p. 55-56; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38 e n.104; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 200. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Alexopoulos, próximo à Praça Aghios 

Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas do 

Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1961 sob supervisão de E. 

Protonotariou-Deïlaki. Trata-se da inumação de um adulto em cista, orientada no 

sentido Nordeste-Sudoeste. A cista era construída com grandes placas de pedra 

de calcário do tipo orthostato, fechada com uma única grande placa, medindo 

cerca de 1,62 m de comprimento, 0,69 m de largura e 0,37 m de profundidade. O 

esqueleto encontrava-se em posição contraída, com os braços dobrados na 

cintura. Não há informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um total de quatro vasos cerâmicos 

encontrados ao redor do crânio e da cintura. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora, E.160 (PRANCHA ARG 146 D, 146 E, 146 F e 146 

G), com 0,344 m de altura e 0,138 m de diâmetro da borda; duas taças: uma 

monocromática, E.161 (PRANCHA ARG 147 A, 147 B, 147 C, 147 D e 147 E), 

com 0,066 m de altura e 0,097 m de diâmetro da borda, e E.162 (PRANCHA ARG 

147 F, 147 G, 147 H, 147 I e 147 J), com 0,035 m de altura e 0,056 m de diâmetro 

da borda; uma enócoa trilobada manufaturada do estilo granular de Micenas, E.163 

(PRANCHA ARG 148 A, 148 B, 148 C e 148 D), com 0,134 m de altura. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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Túmulo Β. Terreno Alexopoulos. 

Referências: Verdelis, N. ArchDelt 17 (1961/1962) B, p. 55-56; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 33 e n.104; Courbin, P. RA (1977), p. 327; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

200. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Alexopoulos próximo à Praça Aghios 

Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas do 

Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1961 sob supervisão de E. 

Protonotariou-Deïlaki. Trata-se da inumação de um adulto em cista orientada no 

sentido Nordeste-Sudoeste, medindo cerca de 1,12 m de comprimento, 0,60 m 

de largura e 0,50 m de profundidade. As paredes da cista eram construídas com 

grandes placas de pedra de calcário do tipo orthostato e fechada com quatro 

placas menores. O esqueleto encontrava-se em posição contraída. Não há 

informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois alfinetes em bronze e ferro misturados. 

2.1) Metais. Dois grandes alfinetes em bronze e ferro misturados (PRANCHA ARG 

148 E), sem informações sobre o número de inventário. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(158) 

Túmulo Γ. Terreno Alexopoulos. 

Referências: Verdelis, N. ArchDelt 17 (1961/1962) B, p. 56; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38 e n.104; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 200. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Alexopoulos, próximo à Praça Aghios 

Petros, na área central da cidade (Mapas 4, 8 e 9), durante as campanhas do 

Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1961 sob supervisão de E. 

Protonotariou-Deïlaki. Trata-se de uma sepultura em cista orientada no sentido 

Nordeste-Sudoeste, medindo entre 1,51 e 1,57 m de comprimento e 0,55 e 0,61 

m de largura. As paredes eram construídas com grandes placas de pedra de 

calcário e fechada com três grandes placas e outras pequenas pedras. Havia três 

inumações de adultos, provavelmente sucessivas, no interior da sepultura. Todos 

os esqueletos encontravam-se em posição contraída. O enterramento mais 

recente (Enterramento I) estava em um nível estratigráfico mais superficial; 

foram encontrados dois vasos próximos aos ombros do esqueleto. Os outros dois 

enterramentos estavam em um nível mais profundo, um sobre o outro, 

acompanhados de objetos em metal e outros cinco vasos cerâmicos 

(Enterramentos II e III). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos associados ao 

Enterramento I, situados junto aos ombros do indivíduo; cinco vasos cerâmicos, 

seis anéis, um punhal e uma pequena placa em bronze, associados às outras duas 

inumações (Enterramentos II e III). 

2.1) Metais. Enterramentos II e III: Seis anéis em bronze; uma faca em bronze; uma 

pequena placa em bronze. Sem informações sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Enterramento I: Duas píxides, E.172 (PRANCHA ARG 148 F e 148 

G), com 0,071 m de altura e 0,029 m de diâmetro da borda, e E.173, manufaturada 

com argila bem escura, cinza quase preta, com tampa (PRANCHA ARG 149 A), 

com 0,112 m da altura preservada (0,048 m de altura com a tampa), e 0,038 m de 

diâmetro da borda de formato ovalado. 
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Enterramentos II e III: Um anforisco, E.167 (PRANCHA ARG 149 B, 149 C, 149 

D e 149 E), com 0,0129 m de altura e 0,038 m de diâmetro da borda; três taças, 

E.168 (PRANCHA ARG 149 F, 150 A, 150 B, 150 C e 150 D), com 0,064 m de 

altura e 0,089 m de diâmetro da borda, E.169 (PRANCHA ARG 150 E, 150 F, 150 

G, 150 H e 151 A), com 0,069 m de altura e 0,091 m de diâmetro da borda e E.170 

(PRANCHA ARG 151 B, 151 C, 151 D, 151 E e 151 F), com 0,062 m de altura e 

0,093 m de diâmetro da borda; um esquifo com duas alças horizontais, E.171 

(PRANCHA ARG 151 G, 152 A, 152 B e 152 C), com 0,055 m de altura e 0,101 m 

de diâmetro da borda. 

3) Data: Após a análise detalhada do material realizada no Museu de Argos, 

acreditamos que a píxide E.172 deva ser datada do Geométrico Médio I. As 

taças E.169, E.169 e E.170 e o esquifo E.171 são típicos do Geométrico Médio 

II; o anforisco E.167, do Geométrico Recente I e, finalmente, a píxide E.173, do 

Geométrico Recente II. Isto significa que os enterramentos teriam sido 

realizados sucessivamente, em um curto intervalo de tempo: 

Enterramento I: Geométrico Recente II. 

Enterramento II: Geométrico Recente I. 

Enterramento III: Geométrico Médio II. 
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(159) 

Túmulo Γ. Terreno Alexopoulos. 

Referências: Verdelis, N. ArchDelt 17 (1961/1962) B, p. 56; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38 e n.104; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 200. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Alexopoulos, próximo à Praça Aghios 

Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas do 

Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1961 sob supervisão de E. 

Protonotariou-Deïlaki. Trata-se de uma sepultura em cista, orientada no sentido 

Norte-Sul, medindo cerca de 1,58 m de comprimento, 0,84 m de largura e 0,54 

m de profundidade. As paredes eram construídas com grandes placas de pedra 

de calcário; a cista era fechada com duas grandes placas. No interior da sepultura 

havia duas inumações de adultos, provavelmente sucessivas: uma com o crânio 

orientado para Sul, que constituiria o enterramento mais antigo (Enterramento I), 

a outra com o crânio direcionado para Norte, correspondente ao enterramento 

mais recente (Enterramento II). Ambos os esqueletos encontravam-se em 

posição contraída. Não há informações sobre o sexo e a idade aproximada dos 

indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um total de treze vasos cerâmicos e um anel 

em bronze, todos relacionados diretamente com o segundo enterramento.  

2.1) Metais. Um anel de bronze associado ao segundo enterramento, sem número de 

inventário. 

2.2) Cerâmica. Duas ânforas: E.178 (PRANCHA ARG 152 D, 152 E e 153 A), com 

0,35 m de altura e 0,126 m de diâmetro da borda e E.180 (PRANCHA ARG 153 B 

e 153 C), com 0,456 m da altura preservada; cinco enócoas trilobadas E.179 

(PRANCHA ARG 153 D, 153 E, 154 A, 154 B e 154 C), com 0,282 m de altura, 

E.181 (PRANCHA ARG 154 D, 154 E, 154 F, 155 A e 155 B), com 0,235 m de 

altura, E.182 (PRANCHA ARG 155 C, 155 D, 155 E, 155 F e 156 A), com 0,172 

m de altura, E.183 (PRANCHA ARG 156 B, 156 C. 156 D, 156 E e 156 F), com 

0,122 m de altura e E.184 (PRANCHA ARG 156 G, 156 H e 157 A), com 0,134 m 

de altura; um jarro E.185 (PRANCHA ARG 157 B, 157 C, 157 D), com 0,074 m de 
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altura e 0,058 m de diâmetro da borda; uma taça monocromática, E.186 

(PRANCHA ARG 157 F, 157 G, 158 A e 158 B), com 0,062 m de altura e com 

0,099 m de diâmetro da borda; três esquifos com duas alças horizontais: E.187 

(PRANCHA ARG 158 C, 158 D, 158 E e 158 F), com 0,050 m de altura e 0,079 m 

de diâmetro da borda, E.188 (PRANCHA ARG 158 G, 158 H, 159 A e 159 B), com 

0,049 m de altura e 0,083 m de diâmetro da borda e E.189 (PRANCHA ARG 159 

C, 159 D, 159 E e 159 F), com 0,051 m de altura e 0,130 m de diâmetro da borda; 

um esquifo, E.190 (PRANCHA ARG 160 A, 160 B, 160 C, 160 D e 160 E), com 

0,102 m de altura e 0,16 m de diâmetro da borda. 

3) Data: Após o estudo dos vasos cerâmicos no museu de Argos, acreditamos que 

os vasos são datados do Geométrico Médio I e II. 
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(160) 

Túmulo Sem Numeração. Terreno Katsaros. Rua Danaou. 

Referências: Verdelis, N. ArchDelt 17 (1961/1962) B, p. 56; BCH 86 (1962), p. 710-20; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno M. Katsaros, na Rua Danaou, no. 4, 

próximo à Praça Aghios Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 7) durante 

as campanhas realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1961. Trata-se 

da inumação de um adulto em cista retangular construída com pedras de 

calcário. Não há informações sobre as dimensões da sepultura, nem sobre o sexo 

e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e quatro objetos em 

metal. 

2.1) Metais. Um anel em bronze; um alfinete em ferro; dois espirais em ouro. 

2.2) Cerâmica. Um cálice; uma ânfora. Sem informações sobre as dimensões ou o 

número de inventário dos vasos. 

3) Data: Hägg data os vasos do Geométrico Antigo. 
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(161) 

Túmulo Sem Numeração. Terreno Paulidis. Rua Pheidonos. 

Referências: Verdelis, N. ArchDelt 17 (1961/1962) B, p. 56-57; BCH 86 (1962), p. 710-

20; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 39. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Paulidis, na Rua Pheidonos, n. 20, na 

área centro-Sul da cidade (Mapas 4 e 10) durante as campanhas realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1961. Trata-se de uma ânfora com decoração 

geométrica, sem oferendas. As informações sobre os restos ósseos não são 

precisas; Hägg acredita se tratar de um enterramento infantil, embora afirme ser 

incerto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram encontradas oferendas de qualquer natureza 

no interior da ânfora funerária. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(162) 

Túmulo 1. Terreno Giagos. 

Referências: Verdelis, N. ArchDelt 18 (1963) B, p. 63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

22, 36; Courbin, P. CGA. 1966, p. 196. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Giagos, no cruzamento da Rua Tsokri 

com a Rua Zaimi, próximo à Praça Central Dimokratias, na área central da 

cidade (Mapas 4 e 7), durante as campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1962. Trata-se da inumação de um adulto em cista, sem 

referências sobre as dimensões e orientação da sepultura, e sem informações 

sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos – entre 1 e 10 no total, com 

pelo menos um aríbalo – mas sem especificações sobre as formas e números de 

inventário. 

3) Data: Courbin data os vasos cerâmicos presentes na sepultura do Geométrico 

Antigo I. 
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(163) 

Túmulo 2. Terreno Giagos. 

Referências: Verdelis, N. ArchDelt 18 (1963) B, p. 63; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

202; Courbin, P. CGA. 1966, p. 216-19, 233. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Giagos, no cruzamento da Rua Tsokri 

com a Rua Zaimi, próximo à Praça Central Dimokratias, na área central da 

cidade, (Mapas 4 e 8), durante as campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1962. Trata-se da inumação de um adulto em cista, sem 

referências sobre as dimensões e orientação da sepultura, nem informações sobre 

o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos – entre 1 e 10 no total – 

mas não há especificações sobre as formas e números de inventário. 

3) Data: Geométrico Médio I. 
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(164) 

Túmulo 1. Terreno Makris.  

Referências: BCH 87 (1963), p. 751; ArchDelt 18 (1963) B1, p. 57; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 33, 37 e no. 100; Courbin, P. RA (1977), p. 327; Foley, A. SIMA 80 

(1988), p. 207; Courbin, P. CGA. 1966, p. 226; Coldstream, J. N. GGP, 1968, p. 120. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Makris, próximo da Rua Vasileus 

Georgíou Β‟ e da área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 8), durante as 

campanhas do Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1962. Trata-se da 

inumação de um adulto em cista retangular, medindo 2,00 m de comprimento e 

0,80 m de largura, construída e fechada com placas de pedra de calcário 

irregulares (PRANCHA ARG 160 F). O esqueleto encontrava-se em posição 

contraída, deitado de costas e com pernas dobradas para o seu lado direito. Os 

braços estavam dobrados sobre o peito; o crânio estava orientado para Oeste. 

(PRANCHA ARG 161 A).  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dezenove vasos cerâmicos e objetos em 

metais. 

2.1) Metais. Uma fíbula em bronze; dois anéis em bronze; três espadas em ferro – 

com 0,275 m, 0,33 m e 0,40 m de comprimento cada – e um objeto não identificado 

em ferro com 0,30 m de comprimento máximo. Não há informações sobre o número 

de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Cinco ânforas (PRANCHA ARG 161 B), com 0,68 m, 0,425 m, 0,51 

m, 0,075 m e 0,55 m de altura respectivamente; cinco esquifos com 0,085 m, 0,075 

m, 0,075 m, 0,055 m e 0,052 m de altura respectivamente; três enócoas: duas 

trilobadas em miniatura, com 0,09 m e 0,088 m de altura, respectivamente, e uma 

maior com borda circular, com 0,32 m de altura; três píxides: duas com 0,075 m de 

altura (PRANCHA ARG 161 C) e uma com 0,062 m de altura aproximada; um 

aríbalo com 0,07 m de altura; um prato com 0,115 de diâmetro da borda. 

3) Data: Geométrico Médio. Courbin data a cerâmica do Geométrico Médio I; 

Coldstream, do Geométrico Médio II. 
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(165) 

Túmulo 2. Terreno Makris.  

Referências: BCH 87 (1963), p. 751; ArchDelt 18 (1963) B1, p. 58-9; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 33, 37 e no. 100; Courbin, P. RA (1977), p. 327; Foley, A. 

SIMA 80 (1988), p. 207. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Makris, próximo à Rua Vasileus 

Georgíou Β‟ e da área OTE, na área central da cidade (Mapas 4, 8 e 9), durante 

as campanhas do Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1962. Trata-se de 

um túmulo em cista medindo 1,75 m de comprimento e 0,80 m de largura, 

construída com grandes placas de pedras de calcário e várias outras pequenas 

pedras, e coberta com três placas, orientada no sentido Leste-Oeste. No interior 

da sepultura havia três inumações de adultos em posição contraída: uma situada 

na extremidade Oeste, que parece ser o enterramento mais recente 

(Enterramento III) e as outras duas na extremidade Leste, que parecem ser os 

enterramentos mais antigos, com um curto intervalo de tempo entre a deposição 

dos indivíduos (Enterramentos I e II). Não há referências sobre o sexo e a idade 

aproximada dos indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Foram identificados artefatos em metal associados ao 

indivíduo que se encontrava na extremidade Oeste, e vasos cerâmicos e objetos 

em metal com os outros dois esqueletos, situados na extremidade Leste. Foram 

encontrados ainda vasos cerâmicos sobre as placas que cobriam a sepultura. 

2.1) Metais.  

Enterramentos I e II, indivíduos a Leste: dois obeloi em ferro (PRANCHA ARG 

161 D); uma taça em bronze, com 0,055 m de altura e 0,047 m de diâmetro da 

borda; cinco fíbulas em bronze (PRANCHA ARG 162 A); nove alfinetes em bronze 

(PRANCHA ARG 162 B). Não há informações sobre os números de inventário. 

Enterramento III, o indivíduo a Oeste: um anel e um alfinete com 0,40 m de 

comprimento, ambos em bronze; duas placas pequenas de ferro. Não há informações 

sobre os números de inventário. 
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2.2) Cerâmica.  

Área externa, sobre as placas de cobertura: duas ânforas, uma delas com 0,38 m de 

altura; três enócoas trilobalas, duas em miniatura com 0,05 m e 0,055 m de altura e a 

outra com 0,16 m de altura (PRANCHA ARG 162 C); uma pequena enócoa com 

0,09 m de altura; uma pequena píxide com tampa, com 0,025 m (vaso) e 0,048 m de 

altura (tampa). 

Enterramentos I e II: duas hídrias, uma bem pequena com 0,075 m e a outra com 

0,10 m de altura; dois esquifos, um monocromático com 0,065 m e o outro com 0,13 

m de altura; uma pequena ânfora com 0,08 m de altura; dois anforiscos com 0,115 m 

de altura; uma pequena píxide com 0,055 m de altura; uma enócoa trilobada com 

0,09 m de altura (PRANCHA ARG 162 D); um pequeno pote manufaturado, com 

0,085 m de altura. Sem especificações sobre os números de inventário. 

3) Data: As três inumações datam desde o Geométrico Médio II até o Geométrico 

Recente I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

(166) 

Túmulo 3. Terreno Makris.  

Referências: BCH 87 (1963), p. 751; ArchDelt 18 (1963) B1, p. 59; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 33, 37 e no. 100; Courbin, P. RA (1977), p. 327; Foley, A. SIMA 80 

(1988), p. 207. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Makris, próximo à Rua Vasileus 

Georgíou Β‟ e da área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 8), durante as 

campanhas do Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1962. Trata-se da 

inumação de um adulto em cista, medindo 1,35 m de comprimento e 0,75 m de 

largura, construída com pedras de calcário e orientada no sentido Leste-Oeste. O 

crânio estava direcionado para Oeste (PRANCHA ARG 162 E). Não há 

referências sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatorze vasos cerâmicos e objetos em 

metais. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, com 0,25 m de comprimento; uma espada e 

uma ponta de lança em ferro, com 0,32 m e 0,17 m de comprimento respectivamente 

(PRANCHA ARG 163 A). Não há informações sobre os números de inventário. 

2.2) Cerâmica. Quatro enócoas, uma delas trilobada, com 0,16 m, 0,28 m, 0,27 m e 

0,15 m de altura cada; dois esquifos com 0,11 m e 0,085 m de altura; sete taças 

monocromáticas, com 0,058 m, 0,065 m, 0,06 m, 0,065 m, 0,065 m, 0,055 m e 

0,105 m de altura cada; uma ânfora com 0,42 m de altura. Todos os vasos intactos. 

Não há especificações sobre os números de inventário. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(167) 

Túmulo 4. Terreno Makris.  

Referências: BCH 87 (1963), p. 751; ArchDelt 18 (1963) B1, p. 60; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 33, 37 e no. 100; Courbin, P. CGA. 1966, p. 226-27; Coldstream, J. N. 

GGP, 1968, p. 118. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Makris, próximo à Rua Vasileus 

Georgíou Β‟ e da área OTE, na área central da cidade (Mapas 4, 7 e 8), durante 

as campanhas do Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1962. Trata-se da 

inumação de dois adultos em cista retangular construída com várias pedras de 

calcário, medindo 1,35 m de comprimento e 1,00 m de largura, e orientada no 

sentido Nordeste-Sudoeste. Um dos esqueletos encontrava-se sobre as pedras de 

cobertura da cista, juntamente com dois vasos cerâmicos depositados na área Sul 

da cobertura; outros dois vasos foram encontrados na área Sudoeste da 

cobertura, onde se situava o crânio deste indivíduo. Este enterramento parece ser 

o mais recente (Enterramento II). O outro esqueleto encontrava-se no interior da 

cista, em posição contraída, com o crânio orientado para Oeste e associado a seis 

vasos cerâmicos e um objeto em metal. Tal enterramento parece ser o mais 

antigo (Enterramento I). Não há referências sobre o sexo e a idade aproximada 

dos indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um total de dez vasos cerâmicos na 

sepultura, tanto na área externa, sobre a cobertura, como em seu interior. Há, 

ainda, um objeto em metal associado ao enterramento I. 

2.1) Metais. Enterramento I: um anel em bronze.  

2.2) Cerâmica.  

Enterramento I: Uma cratera (PRANCHA ARG 163 B), com 0,195 m de altura e 

0,295 m de diâmetro da borda; três ânforas, com 0,48 m, 0,55 m e 0,43 m de altura 

(PRANCHA ARG 163 C); uma píxide com tampa, com 0,11 m de altura total; um 

jarro com 0,12 m de altura.  
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Área externa, associados ao enterramento II: Um jarro e uma enócoa trilobada, 

encontrados na área sul da cobertura; uma taça com 0,05 m de altura e uma píxide 

com 0,13 m de altura, encontrados ao redor do crânio, na área oeste. Não há 

referências sobre os números de inventário. 

3) Data: 

Enterramento I: Geométrico Antigo I. 

Enterramento II: Geométrico Médio I. 

4) Discussão: Courbin data a píxide do Enterramento I do Geométrico Antigo I; 

Coldstream data os vasos do Enterramento II do Geométrico Médio I. 
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(168) 

Túmulo 5. Terreno Makris.  

Referências: BCH 87 (1963), p. 751; ArchDelt 18 (1963) B1, p. 60; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 33, 37 e no. 100. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Makris próximo da Rua Vasileus 

Georgíou Β‟ e da área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas do Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1962. Trata-se da 

inumação de um adulto em cista retangular, construída com placas de pedra de 

calcário e coberta com três grandes placas e outras pedras menores, medindo 

1,65 m de comprimento e 0,70 m de largura. O esqueleto encontrava-se em 

posição contraída; o crânio estava direcionado para Oeste. Não há referências 

sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois objetos em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete, encontrado próximo ao braço e um anel em bronze, 

encontrado em um dos dedos do indivíduo. Não há informações sobre o número de 

inventário dos artefatos. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A análise dos artefatos em metal não apresenta uma datação segura; 

Hägg classifica o enterramento apenas como “Geométrico”, pois ele estaria na 

mesma camada estratigráfica onde foram identificados os túmulos T. 1 (164), T. 

2 (165), T. 3 (166) e T. 4 (167), no Terreno Makris, datados do Geométrico 

Antigo I até o Geométrico Recente I. 
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(169) 

Túmulo 6. Terreno Makris.  

Referências: BCH 87 (1963), p. 751; ArchDelt 18 (1963) B1, p. 60; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 33, 37 e no. 100. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Makris, próximo à Rua Vasileus 

Georgíou Β‟ e da área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas do Serviço Grego de Arqueologia realizadas em 1962. Trata-se da 

inumação de um adulto em cista construída com placas de pedra de calcário e 

várias pedras menores, medindo 1,50 m de comprimento e 0,80 m de largura. O 

esqueleto encontrava-se em posição contraída; o crânio estava orientado para 

Oeste. Não há referências sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Dois vasos manufaturados, um deles uma taça classificada por Olga 

Alexandri como pertencente ao estilo granular de Micenas. Não há especificações 

sobre as dimensões ou sobre o número de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A análise dos vasos cerâmicos não apresenta uma datação segura; 

Hägg classifica o enterramento apenas como “Geométrico”, pois ele estaria na 

mesma camada estratigráfica onde foram identificados os  túmulos T. 1 (164), T. 

2 (165), T. 3 (166) e T. 4 (167), no Terreno Makris, datados do Geométrico 

Antigo I até o Geométrico Recente I. 
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Túmulo 33. Terreno Kouros, Rua Tripoleos. 

Referências: Kanta, A. AAA VIII (1975), p. 259-75; Alexandri, O. ArchDelt 19 (1963), 

p. 60-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 27. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Kouros, Rua Tripoleos, n. 11, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se da inumação de um adulto em cista 

construída com placas de pedra do tipo orthostato e coberta com grandes placas 

de pedra de calcário, orientada no sentido Note-Sul. O esqueleto estava em 

posição contraída. Não há informações sobre o sexo nem a idade aproximada do 

indivíduo. Não havia oferendas na sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza nesta 

sepultura. 

3) Data: Submicênico / Protogeométrico. 

4) Discussão: A datação deste túmulo se dá por associação aos demais 

enterramentos presentes no local. Alexandri acredita que o mobiliário funerário 

dos demais enterramentos deste lote de sepulturas os date do mesmo período, 

isto é, do Submicênico / Protogeométrico. Portanto, é provável que este, mesmo 

não apresentando oferendas, também date desta mesma época. Entretanto, cabe 

salientar que a ausência dos objetos pode questionar a datação e a inclusão deste 

túmulo como um exemplar deste período. 
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(171) 

Túmulo 35. Terreno Kouros, Rua Tripoleos. 

Referências: Kanta, A. AAA VIII (1975), p. 259-75; Alexandri, O. ArchDelt 19 (1963), 

p. 60-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 27. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Kouros, Rua Tripoleos, n.11, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se da inumação de uma criança em 

cista construída com placas de pedra do tipo orthostato, coberta com grandes 

placas de pedra de calcário, e orientada no sentido Leste-Oeste. O esqueleto 

estava em posição contraída e deitado sobre seu lado esquerdo; o crânio estava 

direcionado para Oeste. Não há informações sobre o sexo nem a idade 

aproximada da criança (PRANCHA ARG 164 A, 164 B). 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por um jarro encontrado nos pés da 

criança.  

2.1) Cerâmica. Um jarro, E 691 (PRANCHA ARG 164 C), com 0,105 m de altura e 

com decoração da fase transitória do Submicênico para o Protogeométrico. 

3) Data: Submicênico / Protogeométrico. 
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Túmulo 36. Terreno Kouros, Rua Tripoleos. 

Referências: Kanta, A. AAA VIII (1975), p. 259-75; Alexandri, O. ArchDelt 19 (1963), 

p. 60-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 27. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Kouros, número 11 da Rua Tripoleos, 

na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se da inumação de um adulto 

em cista construída com placas de pedra do tipo orthostato, coberta com grandes 

placas de pedra de calcário e orientada no sentido Norte-Sul, medindo 

internamente cerca de 1,50 m de comprimento e 0,65 m de largura. O esqueleto 

estava em posição contraída e deitado sobre seu lado esquerdo; o crânio estava 

direcionado para Sul. Não há informações sobre o sexo nem a idade aproximada 

do indivíduo (PRANCHA ARG 164 D). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico encontrado no ombro 

direito e dois alfinetes em bronze também dispostos nos ombros.  

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze, E 692 e E 693 (PRANCHA ARG 164 E), 

com 0,152 m e 0,345 m do comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. Um jarro, E 694 (PRANCHA ARG 165 A), com 0,104 m da altura 

preservada, e com decoração de fase transitória do Submicênico para o 

Protogeométrico. 

3) Data: Submicênico / Protogeométrico. 
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Túmulo 37. Terreno Kouros, Rua Tripoleos. 

Referências: Kanta, A. AAA VIII (1975), p. 259-75; Alexandri, O. ArchDelt 19 (1963), 

p. 60-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 27. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Kouros, Rua Tripoleos, n. 11, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se da inumação de um adulto em cista 

construída com placas de pedra do tipo orthostato, coberta com grandes placas 

de pedra de calcário, orientada no sentido Norte-Sul, medindo externamente 

cerca de 1,47 m de comprimento e 0,45 m de largura. O esqueleto estava em 

posição contraída e deitado sobre seu lado direito; o crânio estava direcionado 

para Oeste. Não há informações sobre o sexo nem a idade aproximada do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados um 

próximo à face e outro próximo aos pés do indivíduo. 

2.1) Metais. Um anel com vários círculos em bronze, E 697 (PRANCHA ARG 165 

B); dois brincos em bronze, E 698 e E 701 (PRANCHA ARG 165 B).  

2.2) Cerâmica. Dois lécitos E 695 e E 696 (PRANCHA ARG 165 C, 165 D), com 

0,115 m  e 0,114 m de altura respectivamente, e com decoração da fase transitória 

do Heládico Recente IIIC para o Submicênico. 

2.3) Outros. Duas contas de pasta de vidro, provavelmente de um colar, E 699 e E 

700 (PRANCHA ARG 166 A). 

3) Data: Heládio Recente IIIC / início do Submicênico. 
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Túmulo 38. Terreno Kouros, Rua Tripoleos. 

Referências: Kanta, A. AAA VIII (1975), p. 259-75; Alexandri, O ArchDelt 19 (1963), 

p. 60-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 27. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Kouros, Rua Tripoleos, n. 11, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6). Trata-se provavelmente da inumação de uma 

criança em cista construída com placas de pedra do tipo orthostato, coberta com 

grandes placas de pedra de calcário. A cista encontrava-se orientada no sentido 

Norte-Sul, medindo internamente cerca de 0,98 m de comprimento e 0,53 m de 

largura. O esqueleto estava em posição levemente contraída, com os braços 

dobrados, as mãos sobre os ombros, as pernas dobradas para o lado direito; o 

crânio estava direcionado para Leste. Não há informações sobre o sexo nem a 

idade aproximada do indivíduo (PRANCHA ARG 166 B, 166 C). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico encontrado próximo ao 

crânio.  

2.1) Cerâmica. Uma taça, E 702 (PRANCHA ARG 167 A), com 0,049 m de altura 

e com decoração da fase transitória do Submicênico para o Protogeométrico. 

3) Data: Submicênico / Protogeométrico. 
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Túmulo 39. Terreno Kouros, Rua Tripoleos. 

Referências: Kanta, A. AAA VIII (1975), p. 259-75; Alexandri, O ArchDelt 19 (1963), 

p. 60-63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 27. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Kouros, Rua Tripoleos, n. 11, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se da inumação de um adulto em cista 

construída com placas de pedra do tipo orthostato, coberta com duas grandes 

placas de pedra de calcário medindo 1,20 m cada, e orientada no sentido Norte-

Sul. O esqueleto estava em posição estendida, deitado de costas, com os braços 

estendidos e o crânio direcionado para Oeste. Não há informações sobre o sexo 

nem a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado duas pontas de alfinetes em cristal de rocha e 

dois vasos cerâmicos encontrados na extremidade sul da sepultura. 

2.1) Cerâmica. Dois jarros: um com estribo, E 703 (PRANCHA ARG 167 B, 167 

C), com 0,115 de altura, e um com borda circular,  E 704, (PRANCHA ARG 167 

D), com 0,078 m de altura, com decoração da fase transitória do Heládico Médio 

IIIC para o Submicênico. 

2.2) Outros. Duas pontas de alfinetes em cristal de rocha, E 705 e E 706 

(PRANCHA ARG 167 E, 168 A). 

3) Data: Início do Submicênico. 
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Túmulo 41. Terreno Kouros, Rua Tripoleos. 

Referências: Kanta, A. AAA VIII (1975), p. 259-75; Alexandri, O. ArchDelt 19 (1963), 

p. 60-63. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Kouros, Rua Tripoleos, n. 11, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5). Trata-se da inumação de um adulto em cista 

construída com placas de pedra do tipo orthostato, coberta com grandes placas 

de pedra de calcário medindo internamente cerca de 1,40 m de comprimento e 

0,70 m de largura, orientada no sentido Norte-Sul. O esqueleto estava em 

posição contraída e deitado sobre seu lado esquerdo; o crânio estava direcionado 

para Sul. Não há informações sobre o sexo nem a idade aproximada do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por duas contas em cristal de rocha bastante 

fragmentadas, uma encontrada próxima à coluna e a outra sob o crânio; uma 

ponta de lança em bronze disposta sob o crânio.  

2.1) Metais. Uma ponta de lança em bronze, E 709 (PRANCHA ARG 168 B). 

2.2) Outros. Duas contas de cristal de rocha bastante fragmentadas, sem informações 

sobre o número de inventário. 

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: Alexandri data a sepultura pelo contexto geral do conjunto de 

sepulturas no lote escavado. Uma vez ausentes os vasos cerâmicos, torna-se 

difícil datá-la somente pela presença da ponta de lança em bronze. No entanto, 

este tipo de ponta de lança é bastante comum nos enterramentos desde o Período 

Micênico, e continua presente nas sepulturas do Submicênico, do 

Protogeométrico e do Geométrico em toda a Argólida. 
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Túmulo III 16. Área do Hospital. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 19 (1964) B2, p. 123; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 46-47, 122. 

1) Descrição geral: Encontrado na área em que foi construído o Hospital de Argos, 

Norte da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1963, sob supervisão da Epimeleta Evanguelia 

Protonotariou-Deilaki. Trata-se de um túmulo em cista medindo cerca de 1,26 m 

de comprimento, 0,77 m de largura e 0,70 m de profundidade, orientado no 

sentido Norte-Sul. No interior da cista foram encontrados quatro esqueletos de 

adultos: em um nível mais superficial, por volta de 0,57 m de profundidade e, 

portanto, mais recente, encontravam-se dois indivíduos com os crânios 

orientados para Sul e associados a um esquifo geométrico (Enterramentos III e 

IV). No nível mais profundo e, portanto, mais antigo, foram identificados outros 

dois esqueletos com os crânios depositados na extremidade Norte e associados a 

objetos em metal (Enterramentos I e II). 

2) Mobiliário Funerário: Junto aos dois enterramentos mais recentes foi 

encontrado um vaso cerâmico; com os dois enterramentos mais antigos foram 

encontrados artefatos em metal. 

2.1) Metais. Uma lança em ferro com o botão em bronze, sem especificações sobre 

suas dimensões e número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo, sem informações sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo III 20. Área do Hospital. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 19 (1964) B2, p. 123; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 46-47, 123. 

1) Descrição geral: Encontrado na área em que foi construído o Hospital de Argos, 

Norte da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1963, sob supervisão da Epimeleta Evanguelia 

Protonotariou-Deilaki. Trata-se de um túmulo em cista, medindo cerca de 1,18 

m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,35 m de profundidade e orientado no 

sentido Norte-Sul. No interior da cista foi encontrada a inumação de um adulto 

com o crânio depositado na extremidade Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico do lado direito 

do tórax do indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Um pito, sem referências sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo α12. Área do Hospital. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 19 (1964) B2, p. 125; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 46-47, 123. 

1) Descrição geral: Encontrado na área em que foi construído o Hospital em 

Argos, Norte da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1963, sob supervisão da Epimeleta 

Evanguelia Protonotariou-Deilaki. Trata-se de um túmulo em cista retangular 

medindo aproximadamente 1,50 m de comprimento, 0,50 m de largura e 0,35 m 

de profundidade, orientado no sentido Leste-Oeste. A cista era fechada por duas 

grandes placas de pedra de calcário. No interior da cista foram encontrados 

restos ósseos deslocados, provavelmente de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo α16. Área do Hospital. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 19 (1964) B2, p. 125; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 46-47, 123. 

1) Descrição geral: Encontrado na área em que foi construído o Hospital em 

Argos, Norte da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1963, sob supervisão da Epimeleta 

Evanguelia Protonotariou-Deilaki. Trata-se de um túmulo em cista retangular, 

medindo aproximadamente 1,54 m de comprimento, 0,50 m de largura e 0,35 m 

de profundidade e orientado no sentido Norte-Sul. No interior da cista foram 

encontrados restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo α17. Área do Hospital. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 19 (1964) B2, p. 125; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 46-47, 123. 

1) Descrição geral: Encontrado na área em que foi construído o Hospital em 

Argos, Norte da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1963, sob supervisão da Epimeleta 

Evanguelia Protonotariou-Deilaki. Trata-se de um túmulo em cista retangular, 

medindo aproximadamente 1,15-1,30 m de comprimento, 0,45 m de largura e 

0,35 m de profundidade, orientado no sentido Leste-Oeste. A cista era fechada 

por três grandes placas de pedra de calcário. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de dois adultos, um deles com o crânio orientado 

para Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

(182) 

Túmulo sem Numeração. Terreno Tsakiropoulos. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 28-29. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsakiropoulos, na Rua Perouka, n. 20, 

área central da cidade (Mapas 4, 6 e 7), durante as campanhas realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1965. Trata-se de um pequeno túmulo em 

cista, medindo aproximadamente 0,39 m de comprimento e 0,22 m de largura, 

sem placas ou pedras de cobertura. No interior da cista foram encontrados 

pouquíssimos restos ósseos. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados alguns poucos fragmentos cerâmicos 

no interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I. 

4) Discussão: Hägg data o enterramento do final do Protogeométrico ou do início 

Geométrico Antigo I, mas indica que tal datação não é segura por ser baseada 

apenas na análise estratigráfica. 
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Túmulo I. Terreno Konstantopoulos. 

Referências: Kokkou-Vyridi, K. AchEph 1977, p. 171-94; Charitonidis, S. ArchDelt 

21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 28, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Konstantopoulos, na Rua Perouka, n. 

66, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas realizadas 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em Julho de 1965. Trata-se de um túmulo 

em cista retangular, medindo aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,90 

m de largura, orientado no sentido Norte-Sul. No interior da cista foi encontrado 

o esqueleto de um adulto do sexo feminino, com o crânio direcionado para Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados sete objetos em metal, oito vasos 

cerâmicos e um artefato em terracota. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, E 1956, com 0,18 m de comprimento 

restaurado; um anel em bronze, E 1960, com 0,018 m de diâmetro; cinco anéis em 

ferro, E 1958, E 1959 e E 1961, com 0,015 m, 0,018 m, 0,117 m, 0,015 m e 0,015 m 

de diâmetro cada (PRANCHA ARG 168 C). 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, E 1907, (PRANCHA ARG 168 D), com 0,09 

m de altura e 0,065 m de diâmetro máximo; uma hídria manufaturada, E 1909, 

(PRANCHA ARG 168 E), com 0,12 m de altura e 0,073 m de diâmetro da borda; 

uma ânfora, E 1911, (PRANCHA ARG 169 A), com 0,11 m de altura e 0,06 m de 

diâmetro da borda; dois lécitos, E 1913, (PRANCHA ARG 169 B), com 0,112 m de 

altura e 0,036 m de diâmetro da borda e E 1914 (PRANCHA ARG 169 C), com 

0,072 m de altura e 0,06 m de diâmetro da borda; um jarro, E 1915, (PRANCHA 

ARG 169 D), com 0,11 m de altura e 0,059 m de diâmetro da borda; dois ascos, E 

1919, (PRANCHA ARG 169 E) e E 1920, (PRANCHA ARG 169 F); com 0,125 m 

e 0,115 de altura respectivamente. Uma pérola em terracota, E 1957, (PRANCHA 

ARG 168 C), com 0,022 m de diâmetro. 

3) Data: Protogeométrico – século X a.C. 
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Túmulo II. Terreno Konstantopoulos. 

Referências: Kokkou-Vyridi, K. AchEph 1977, p. 171-94; Charitonidis, S. ArchDelt 

21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 28, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Konstantopoulos, na Rua Perouka, n. 

66, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas realizadas 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em Julho de 1965. Trata-se de um túmulo 

em cista retangular, medindo aproximadamente 1,00 m de comprimento e 0,60 

m de largura, orientado no sentido Sul-Norte. A cista era fechada por grandes 

placas de pedra de calcário e outras pedras menores. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto, provavelmente do sexo feminino, 

com o crânio orientado para Norte. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois alfinetes nos ombros, dois anéis 

próximos da bacia e um vaso próximo do crânio. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em ferro, E 1966 e E 1967, (PRANCHA ARG 170 A), 

com 0,33 m e 0,39 m de comprimento, respectivamente; um anel em ferro, E 1965, 

(PRANCHA ARG 170 A), com 0,018 m de diâmetro; um anel em bronze, E 1968, 

(PRANCHA ARG 170 A), com 0,018 m de diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora, E 1912, (PRANCHA ARG 170 B), com 0,146 m de 

altura e 0,084 m de diâmetro da borda. 

3) Data: Protogeométrico – século X a.C. 
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Túmulo III. Terreno Konstantopoulos. 

Referências: Kokkou-Vyridi, K. AchEph 1977, p. 171-94; Charitonidis, S. ArchDelt 

21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 28, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Konstantopoulos, na Rua Perouka, n. 

66, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas realizadas 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em Julho de 1965. Trata-se de um túmulo 

em cista retangular, medindo aproximadamente 1,85 m de comprimento e 1,05 

m de largura, orientado no sentido Norte-Sul. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos bem conservados de um adulto em posição 

contraída, com o crânio direcionado para Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico ao lado 

esquerdo do crânio. 

2.1) Cerâmica. Uma hídria, E 1910, (PRANCHA ARG 170 C), com 0,14 m de 

altura e 0,06 m de diâmetro da borda. 

3) Data: Protogeométrico – século X a.C. 
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Túmulo IV. Terreno Konstantopoulos. 

Referências: Kokkou-Vyridi, K. AchEph 1977, p. 171-94; Charitonidis, S. ArchDelt 

21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 28, 112. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Konstantopoulos, na Rua Perouka, no. 

66, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas realizadas 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em Julho de 1965. Trata-se de um túmulo 

em cista retangular, medindo aproximadamente 1,35 m de comprimento e 1,10 

m de largura, fechada por uma grande placa de pedra de calcário. No interior da 

cista foram encontrados os restos ósseos mal preservados de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos ao redor do 

crânio do morto e três objetos em metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em ferro, E 1970 e E 1971 (PRANCHA ARG 170 D), 

cada um com 0,015 m de comprimento preservado; um anel em ferro, E 1969, 

(PRANCHA ARG 170 D), com 0,016 m de diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, E 1908, (PRANCHA ARG 170 E), com 0,10 

m de altura e 0,075 m de diâmetro máximo; três taças, E 1916, E 1917 e E 1918, 

(PRANCHA ARG 170 F, 171 A e 171 B), com 0,081 m, 0,082 m e 0,070 m de 

altura e 0,083 m, 0,084 m e 0,084 m de diâmetro das bordas, respectivamente. 

3) Data: Protogeométrico – século X a.C. 
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Túmulo I. Terreno Paraskevopoulos. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 209. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Paraskevopoulos, na Rua Korae, n. 3, a 

Norte-Noroeste do Terreno OTE, aproximadamente 150m a leste da Praça 

Aghios Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas 

de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1965. Trata-se 

de um túmulo em cista, medindo 1,22 m de comprimento e 0,65 m de largura. 

No interior foram encontrados restos ósseos bastante danificados com evidências 

de cremação e dois crânios de adultos. Não há referências sobre o sexo e a idade 

aproximada dos indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por sete vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Sete vasos, sem especificações sobre suas formas, dimensões e 

números de inventário. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo II. Terreno Paraskevopoulos. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Paraskevopoulos, na Rua Korae, n. 3, a 

Norte-Noroeste do Terreno OTE, a aproximadamente 150m a leste da Praça 

Aghios Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas 

de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1965. Trata-se 

de um túmulo em cista, semelhante ao 187. Não há referências sobre o 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo I. Área OTE. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado na área OTE, no cruzamento da Rua Vas. 

Georgiou com a Rua Nikitara, na área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1965. Trata-se da inumação de um adulto em pito com a abertura direcionada no 

sentido Norte-Nordeste. No interior do pito foram encontrados poucos restos 

ósseos. Não há referências sobre as dimensões, nem sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo II. Área OTE. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 126; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado na área OTE, no cruzamento da Rua Vas. 

Georgiou com a Rua Nikitara, na área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1965. Trata-se de um túmulo em cista bastante destruído, orientado no sentido 

Norte-Noroeste. No interior da cista foram encontrados alguns restos ósseos, 

provavelmente de um adulto. Não há referências sobre as dimensões e a 

orientação do túmulo, nem sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

(191) 

Túmulo III. Área OTE. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 126-27; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado na área OTE, no cruzamento da Rua Vas. 

Georgiou com a Rua Nikitara, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1965. Trata-se de um túmulo em cista construído com grossas placas de pedra de 

calcário, medindo externamente cerca de 1,60 m de comprimento por 1,03-1,10 

m de largura e internamente 1,32-1,37 m de comprimento por 0,80 m de largura; 

orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista encontravam-se os restos 

ósseos relativamente bem preservados de um adulto em posição contraída, com 

o crânio depositado na extremidade Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e seis objetos em metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em ferro, com as extremidades em bronze, encontrados 

nos ombros do indivíduo; dois espirais em ouro próximos do crânio; dois anéis em 

bronze, próximos das mãos. 

2.2) Cerâmica. Uma taça com motivos decorativos protogeométricos encontrada ao 

lado do tórax. Sem informações sobre suaas dimensões e número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 

 

 

 

 

 



224 

 

(192) 

Túmulo IV. Área OTE. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 127; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 208. 

1) Descrição geral: Encontrado na área OTE, no cruzamento da Rua Vas. 

Georgiou com a Rua Nikitara, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1965. Trata-se da inumação de um adulto em vaso funerário, uma ânfora trípode. 

Não há referências sobre as dimensões e orientação do túmulo, nem sobre o sexo 

e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por uma cratera encontrada a Norte do vaso 

funerário e por três vasos encontrados no interior da ânfora. 

2.1) Cerâmica. Uma cratera e três vasos não especificados. Sem informações sobre 

as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo V. Área OTE. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 127; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado na área OTE, no cruzamento da Rua Vas. 

Georgiou com a Rua Nikitara, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1965. Trata-se de um túmulo em cista encontrada imediatamente a Norte do 

Túmulo III (191). No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por um objeto em ferro bastante 

corroído e de difícil identificação. 

2.1) Metais. Um objeto em ferro não identificado. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo VI. Área OTE. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 127; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado na área OTE, no cruzamento da Rua Vas. 

Georgiou com a Rua Nikitara, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1965. Trata-se de um túmulo em cista quadrada orientada no sentido Oeste-

Leste. No interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e quatro artefatos em 

metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze; um artefato em ferro não identificado; dois 

espirais em ouro. Sem especificações sobre as dimensões ou os números de 

inventários dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Um vaso de tipo fechado, sem especificações sobre a forma, 

dimensões e número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo sem Numeração. Terreno Phassos. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 127; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 39. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Phassos, Rua do Teatro, no. 76, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1965. Trata-se de um túmulo 

em cista, sem placa de cobertura (PRANCHA ARG 171 C). No interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo XXIX. Área do Estádio. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 41, no. 130. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do Estádio de Argos, Sudoeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1965. Trata-se de um túmulo em cista onde foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída (PRANCHA 

ARG 171 D). 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um objeto em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete com duas cabeças na extremidade. Sem referências sobre o 

material, dimensões e número de inventário do artefato. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

(197) 

Túmulo sem Numeração. Área do Estádio. A. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 41, no. 130. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do Estádio de Argos, Sudoeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1965. Trata-se de um túmulo em cista onde foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um vaso cerâmico. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora, sem referências sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Área do Estádio. B. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 41, no. 130. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do Estádio de Argos, área Sudoeste da 

cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1965. Trata-se de um túmulo em vaso 

funerário, um pito, onde foram encontrados os restos ósseos de, provavelmente, 

um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: Charitonidis data o pito funerário do final do período Geométrico, 

portanto, do Geométrico Recente. 
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Túmulo sem Numeração. Área do Estádio. C. 

Referências: Charitonidis, S. ArchDelt 21:2 (1966), p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 22, 41, no. 130. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do Estádio de Argos, Sudoeste da cidade 

(Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1965. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um 

pito, onde foram encontrados os restos ósseos de,provavelmente, um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: Charitonidis data o pito funerário do final do período Geométrico, 

portanto, do Geométrico Recente. 
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Túmulo I. Terreno Presvelos-Bobos-Pagonis. 

Referências: Krystalli, K. ArchDelt 22:2 (1967), p. 170; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

22; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 210. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Presvelos-Bobos-Pagonis, sem 

informações sobre a localização na cidade (Mapas 4, 6 e 7), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1966. Trata-se da inumação de um adulto (?) em cova simples (?). Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da sepultura, nem referências sobre 

o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Krystalli indica que há vasos de duas fases distintas do 

Geométrico encontrados em diferentes níveis estratigráficos, e que poderiam 

constituir dois enterramentos distintos: a primeira é formada por três vasos 

cerâmicos datados do início do Geométrico; a segunda, um pouco posterior, é 

constituída por nove vasos. 

2.1) Cerâmica. Fase I: dois esquifos e uma píxide. 

Fase II: um esquifo; sete vasos de forma esquifóide; uma pequena píxide. Sem 

informações sobre as dimensões ou os números de inventário. 

3) Data: Geométrico Antigo / Geométrico Médio. 
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Túmulo II. Terreno Presvelos-Bobos-Pagonis. 

Referências: Krystalli, K. ArchDelt 22:2 (1967), p. 170; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

22; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 210. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Presvelos-Bobos-Pagonis, sem 

informações sobre a localização na cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas 

de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1966. Trata-se 

de um túmulo em cista, construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário. No interior da cista foram encontrados alguns vestígios ósseos na 

extremidade Noroeste. Não há informações sobre as dimensões e orientação da 

sepultura, nem referências sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma cratera; uma enócoa; um jarro. Todos datados do Geométrico 

Recente; sem especificações sobre suas dimensões e números de inventário. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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Enterramento Α. Terreno Presvelos-Bobos-Pagonis. 

Referências: Krystalli, K. ArchDelt 22:2 (1967), p. 170; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

22. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Presvelos-Bobos-Pagonis, sem 

informações sobre a localização na cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1966. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito, sem ornamentação, 

onde foram encontrados alguns vestígios ósseos. Não há informações sobre as 

dimensões e orientação da sepultura, nem referências sobre o sexo e idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Enterramento Γ. Terreno Presvelos-Bobos-Pagonis. 

Referências: Krystalli, K. ArchDelt 22:2 (1967), p. 170; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

22. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Presvelos-Bobos-Pagonis, sem 

informações sobre a localização na cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1966. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde foram encontrados os restos 

ósseos de dois indivíduos adultos. Um deles situava-se em um nível mais 

superficial, a 0,40 m de profundidade e encontrava-se em posição contraída 

(Enterramento II). Alguns vasos cerâmicos e um anel estavam associados ao 

enterramento. Sob este enterramento foi encontrado apenas o crânio do segundo 

indivíduo, que constituiria o enterramento mais antigo (Enterramento I). 

2) Mobiliário Funerário: Enterramento I: não foi encontrada oferenda de qualquer 

natureza. 

Enterramento II: Formado por um objeto em bronze e dois vasos cerâmicos. 

2.1) Metais. Um anel em bronze. 

2.2) Cerâmica. Um jarro; uma pequena hídria, sem motivos ornamentais. Sem 

especificações sobre as dimensões e número de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Enterramento Γ. Terreno Presvelos-Bobos-Pagonis. 

Referências: Krystalli, K. ArchDelt 22:2 (1967), p. 170; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

22. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Presvelos-Bobos-Pagonis, sem 

informações sobre a localização na cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1966. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da sepultura, nem referências sobre 

o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Enterramento Δ. Terreno Presvelos-Bobos-Pagonis. 

Referências: Krystalli, K. ArchDelt 22:2 (1967), p. 170; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

22. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Presvelos-Bobos-Pagonis, sem 

informações sobre a localização na cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1966. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da sepultura, nem referências sobre 

o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo VI. Terreno Tzoulos. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 (1967), p. 174; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tzoulos, Rua Gennaiou Kolokotroni, n. 

10, na área central da cidade (Mapas 4 e 7), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1966. Trata-se de 

um túmulo em cista em orthostato, construído e fechado com grandes placas de 

pedra de calcário e medindo cerca de 1,00 m de comprimento por 0,60 m de 

largura. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em 

posição contraída, com o crânio depositado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico. 

2.1) Cerâmica. Uma pequena enócoa trilobada (PRANCHA ARG 172 A), sem 

especificações sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I. 
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Túmulo I. Terreno Desminis. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 (1967), p. 177; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Desminis, Rua Irakleous, n. 18, sul da 

Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1966. Trata-se de 

um túmulo em cista retangular, construído e fechado com grandes placas de 

pedra de calcário e pedras menores. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída, orientado no sentido Oeste-

Leste (PRANCHA ARG 172 B).  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada (PRANCHA ARG 172 C); uma taça 

(PRANCHA ARG 172 D). Sem especificações sobre as dimensões e os números de 

inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

(208) 

Túmulo II. Terreno Desminis. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 (1967), p. 177; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Desminis, Rua Irakleous, n. 18, sul da 

Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1966. Parte deste 

túmulo encontrava-se sobre o Túmulo I (207). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário e 

pedras menores, orientado no sentido Norte-Sul. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos bastante deteriorados de, provavelmente, um 

adulto.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico. 

2.1) Cerâmica. Um pequeno lécito (PRANCHA ARG 173 A), sem especificações 

sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo III. Terreno Desminis. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 (1967), p. 177; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Desminis, Rua Irakleous, n. 18, sul da 

Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1966. Este túmulo 

encontrava-se a sul do Túmulo I (207). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário e 

pedras menores, orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e um artefato em 

metal. 

2.1) Metais. Um anel em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada (PRANCHA ARG 173 B); um esquifo 

(PRANCHA ARG 173 C). Sem especificações sobre as dimensões e os números de 

inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo III. Terreno Kympouropoulos. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 23:2 (1968), p. 127-28; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 36; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 204. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kympouropoulos, Rua Perouka, n. 33, 

na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1967. Trata-se da inumação 

de um adulto em pito, orientado no sentido Oeste-Leste, com dimensões de 

aproximadamente 1,30 m de comprimento e 0,65 m de largura (PRANCHA 

ARG 173 D). O esqueleto encontrava-se em posição contraída. Não há 

informações sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. Na área externa do 

pito foi encontrada uma cratera datada do Geométrico Recente II. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos e artefatos de metal 

espalhados ao redor do esqueleto, e um vaso encontrado na área externo do 

túmulo. 

2.1) Metais. Três alfinetes fragmentados; um anel em bronze. Sem referências sobre 

as dimensões e os números de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora (PRANCHA ARG 174 A); um esquifo (PRANCHA 

ARG 174 B); uma enócoa; uma taça monocromática (PRANCHA ARG 174 C). 

Sem especificações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. Na área 

externa do pito, foi encontrada uma cratera (PRANCHA ARG 174 D), com 0,26 m 

de altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo V. Terreno Kympouropoulos. 

Referências: Papachristodoulou, I. AAA II (1969), p. 159; Papachristodoulou, I. 

ArchDelt 24:2 (1969), p. 106; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 36. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kympouropoulos, Rua Perouka, n. 33, 

na área central da cidade (Mapas 4 e 6), nas campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1967. Trata-se de um túmulo 

em cista retangular construída e fechada com grandes placas de pedra de 

calcário, medindo cerca de 1,12 m de comprimento por 0,76 m de largura. No 

interior da cista foi encontrada a inumação de um adulto em posição contraída, 

orientado no sentido Oeste-Leste. Não há informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior foram encontrados um vaso cerâmico e um 

objeto em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro e bronze, sem referências sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada (PRANCHA ARG 174 E) datada do 

Protogeométrico, com 0,145 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo VI. Terreno Kympouropoulos. 

Referências: Papachristodoulou, I. AAA II (1969), p. 159-61; Papachristodoulou, I. 

ArchDelt 24:2 (1969), p. 106; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 22, 36; Foley, A. SIMA 

80 (1988), p. 204. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kympouropoulos, Rua Perouka, n. 33, 

na área central da cidade (Mapas 4 e 9), nas campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1967. Trata-se de um túmulo 

em cista retangular construída e fechada com grandes placas de pedra de 

calcário, medindo cerca de 1,10 m de comprimento por 0,80 m de largura. No 

interior da cista foram encontradas as inumações de dois adultos em posição 

contraída e orientadas no sentido Oeste-Leste (PRANCHA ARG 175 A). O 

esqueleto que parece constituir o enterramento mais antigo estava associado a 

um vaso e a um objeto em metal (Enterramento I). Junto ao Enterramento II, que 

parece ser o mais recente, foram encontrados cinco objetos em metal e seis vasos 

cerâmicos. Não há informações sobre o sexo e a idade aproximada dos 

indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados sete vasos 

cerâmicos e seis artefatos em metal associados às duas inumações. 

2.1) Metais.  

Enterramento I: Um punhal em ferro com 0,23 m de comprimento preservado.  

Enterramento II: Uma taça em bronze com 0,15 m de diâmetro da borda; um punhal 

em ferro com 0,21 m de comprimento; dois obelói fragmentados em ferro, com 0,26 

m e 0,10 m do comprimento preservado, respectivamente; uma lâmina em ferro com 

0,22 m de comprimento e 0,06 m de largura (PRANCHA ARG 175 B) 

2.2) Cerâmica.  
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Enterramento I: Um esquifo com 0,10 m de altura e 0,14 m de diâmetro da borda 

(PRANCHA ARG 175 C).  

Enterramento II: Seis vasos pequenos, em miniatura: duas enócoas trilobadas, uma 

torneada e com decoração, e outra manufaturada, com 0,10 m de altura cada; três 

jarros, um deles com a borda larga e alça comprida; uma taça (PRANCHA ARG 

175 D). Sem informações sobre as dimensões e os números de inventário dos vasos. 

3) Data:  

Enterramento I: Geométrico Recente I.  

Enterramento II: Geométrico Recente II. 
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(213) 

Túmulo III. Praça Central Dimokratias. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 107; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 36. 

1) Descrição geral: Encontrado na Praça Central Dimokratias, próximo ao Museu, 

na área central da cidade (Mapas 4 e 7), nas campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1968. Trata-se de um túmulo 

em cista retangular, construída e fechada com placas finas de pedra de calcário, 

medindo cerca de 1,40 m de comprimento por 0,70 m de largura. No interior da 

cista foram encontrados os restos ósseos bastante deteriorados de um adulto em 

posição contraída (PRANCHA ARG 176 A). Não há informações sobre o sexo 

e nem a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior foram encontrados seis vasos cerâmicos 

datados o início do período Geométrico. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas trilobadas, torneadas e com motivos ornamentais do 

Geométrico Antigo; duas taças monocromáticas; um esquifo monocromático; um 

jarro manufaturada (PRANCHA ARG 176 B). Sem referências sobre as dimensões 

e sobre os números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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(214) 

Túmulo I. Terreno Karabelas. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 107; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Karabelas, Rua Timenou, n. 19, na área 

Sudeste da cidade (Mapas 4 e 10), nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1968. Trata-se de um túmulo em pito, 

provavelmente de um adulto. Não há informações sobre o sexo ou a idade 

aproximada do indivíduo e nem sobre as dimensões e orientação da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(215) 

Túmulo II. Terreno Karabelas. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 107; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Karabelas, Rua Timenou, n. 19, na área 

Sudeste da cidade (Mapas 4 e 10), nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1968. Trata-se de um túmulo em pito, 

provavelmente de um adulto. Não há informações sobre o sexo ou a idade 

aproximada do indivíduo, nem sobre as medidas e a orientação da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(216) 

Túmulo III. Terreno Karabelas. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 107; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Karabelas, Rua Timenou, n. 19, na área 

Sudeste da cidade (Mapas 4 e 10), nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1968. Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construída com placas de pedra de calcário. Não há informações 

sobre as dimensões e orientação da sepultura, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há especificações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(217) 

Túmulo IV. Terreno Karabelas. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 107; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Karabelas, Rua Timenou, n. 19, na área 

Sudeste da cidade (Mapas 4 e 10), nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1968. Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construída com placas de pedra de calcário e orientada para 

Noroeste. No interior foi encontrada a inumação de um adulto em posição 

contraída, com os braços estendidos ao lado do tórax e as pernas dobradas para o 

lado direito. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(218) 

Túmulo V. Terreno Karabelas. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 107; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 30, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Karabelas, Rua Timenou, n. 19, na área 

Sudeste da cidade (Mapas 4 e 7), nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1968. Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construída com placas de pedra de calcário, medindo cerca de 1,18 m 

de comprimento por 0,65 m de largura e orientada para Noroeste-Oeste. No 

interior foi encontrada a inumação de um indivíduo do sexo feminino em 

posição contraída, com os braços estendidos ao lado do tórax e as pernas 

dobradas para o lado direito (PRANCHA ARG 176 C). 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados um pequeno vaso 

cerâmico do lado direito do crânio, e quatro objetos em metal. 

2.1) Metais. Dois espirais em ouro; um anel em bronze e dois alfinetes em bronze. 

2.2.) Cerâmica. Uma enócoa, sem informações sobre suaas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I.  

4) Discussão: Hägg indica que as duas datações são possíveis, uma vez que não há 

uma análise detalhada do conteúdo da sepultura. 
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(219) 

Túmulo VI. Terreno Karabelas. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 107; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Karabelas, Rua Timenou, n. 19, na área 

Sudeste da cidade (Mapas 4 e 10), nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1968. Trata-se de um túmulo em pito, 

provavelmente de um adulto. Não há informações sobre o sexo ou idade 

aproximada do indivíduo, nem sobre as dimensões e orientação da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

(220) 

Túmulo VII. Terreno Karabelas. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 107; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 38. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Karabelas, Rua Timenou, n. 19, na área 

Sudeste da cidade (Mapas 4 e 10), nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1968. Trata-se de um túmulo em pito, 

provavelmente de um adulto. Não há informações sobre o sexo ou idade 

aproximada do indivíduo, nem sobre as dimensões e orientação da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(221) 

Túmulo III. Terreno Skliris. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 109; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 39. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Skliris, no cruzamento da Rua Gounari 

com a Rua Phoroneos, na área centro-Oeste da cidade (Mapas 4 e 10), nas 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1968. Trata-se de um túmulo em pito, provavelmente de um adulto. Não há 

informações sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo, nem sobre as 

dimensões e orientação da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(222) 

Túmulo V. Terreno Skliris. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 24:2 (1969), p. 109; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 39. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Skliris, no cruzamento da Rua Gounari 

com a Rua Phoroneos, na área centro-Oeste da cidade (Mapas 4 e 10), nas 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1968. Trata-se de um túmulo em pito, provavelmente de um adulto. Não há 

informações sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo, nem sobre as 

dimensões e orientação da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(223) 

Túmulo sem Numeração. Terreno Kavouzis. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 155; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 28. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kavouzis, no cruzamento da Rua 

Perouka com a Rua Kolokotroni, área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1969. Trata-se de um pequeno túmulo em cista, sem placa de 

cobertura, medindo cerca de 0,75-0,89 m de comprimento por 0,33-0,53 m de 

largura. No interior foram encontrados restos ósseos mal preservados, sem 

possibilidades de identificação do sexo ou da idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I. 
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(224) 

Túmulo sem Numeração. Terreno Iliopoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 155; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 39; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 204. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Iliopoulos, no cruzamento da Rua A. 

Georganta com a Rua Gounari, próximo à Praça Kolialexi, na área Oeste da 

cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1969. Trata-se de uma cova em que foram 

encontradas duas inumações em vasos funerários, pertencentes a duas fases 

distintas. A primeira delas e, portanto, a mais antiga, trata-se da inumação de 

uma criança em uma cratera medindo 0,38 m de altura, ornamentada com 

motivos do Geométrico Recente e sem oferendas no interior. A segunda 

corresponde à inumação de um adulto em pito, com oferendas datadas do início 

do Período Arcaico: dois cálices e uma píxide coríntia. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza com o 

enterramento I. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(225) 

Túmulo Sem Numeração. Terreno Zervos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 155; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 28. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Zervos, Rua Korae-Kophiniotou, na 

área centro-Leste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1969. Trata-se de um túmulo 

em pito, medindo 1,20 m de altura por 0,53 m de diâmetro da borda. No interior 

foram encontrados restos ósseos mal preservados, sem possibilidades de 

identificação do sexo e idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos datados do 

Protogeométrico. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa com 0,25 m de altura; um esquifo monocromático; um 

grande vaso não especificado. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(226) 

Túmulo Sem Numeração. Terreno Livaditis. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. AAA III (1970), p. 180-83; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 22, 38; Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 (1971), p. 74-76. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Livaditis, próximo da Área OTE, na 

área central da cidade (Mapas 4 e 7), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em Janeiro de 1970. Trata-se de 

um túmulo em cista construído e fechado com placas de pedra de calcário, 

medindo cerca de 1,60-1,63 m de comprimento, 0,95 m de largura e 0,55 m de 

profundidade, orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foi 

encontrada a inumação de um indivíduo do sexo feminino em posição contraída, 

com os braços dobrados sobre o abdome e as pernas curvadas para o lado 

esquerdo. O crânio encontrava-se depositado na extremidade Oeste da sepultura 

(PRANCHA ARG 177 A e 177 B). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quarenta vasos cerâmicos datados do 

Protogeométrico e do Geométrico Antigo, a maioria deles situados ao redor do 

crânio do indivíduo (PRANCHA ARG 177 B), e vários objetos em metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em ferro e em bronze encontrados nos ombros; diversos 

anéis em bronze e em ferro encontrados nas mãos; brincos em ouro. Sem 

informações precisas sobre a quantidade, dimensões e números de inventário dos 

artefatos. 

2.2) Cerâmica. Deilaki não especifica a forma de todos os quarenta vasos presentes 

na sepultura, mas indica que, entre eles, havia várias enócoas trilobadas em 

miniatura e tamanhos grandes, torneadas e decoradas com motivos ornamentais 

variados do Protogeométrico e do Geométrico Antigo (PRANCHA ARG 178 A a 

178 D); várias hídrias e píxides (PRANCHA ARG 178 E, 178 F); taças; esquifos, 

um especial com apêndices em forma de vasos (uma enócoa trilobada e uma taça) 

adornando as alças (PRANCHA ARG 179 A); outros vasos não especificados. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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(227) 

Túmulo I. Terreno Panagos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 (1971), p. 76; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Panagos, no cruzamento da Rua Th. 

Kolokotroni com a Rua Gorgonos, n. 30, na área centro-Oeste da cidade (Mapas 

4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1970. Trata-se de um túmulo em cista construído com placas de 

pedra de calcário, orientado no sentido Sudoeste-Nordeste. No interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com os braços 

dobrados sobre o peito e as pernas dobradas para o lado direto. O crânio estava 

depositado na extremidade Norte-Nordeste da sepultura (PRANCHA ARG 179 

B). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco vasos cerâmicos e dois objetos em 

metal. 

2.1) Metais. Um bracelete ou uma tornozeleira; um alfinete. Sem informações sobre 

as dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Duas ânforas; uma enócoa trilobada; um esquifo; uma taça. Sem 

referências sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(228) 

Túmulo II. Terreno Panagos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 (1971), p. 76; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Panagos, no cruzamento da Rua Th. 

Kolokotroni com a Rua Gorgonos, n. 30, na área centro-Oeste da cidade (Mapas 

4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1970. Trata-se de um túmulo em pito, medindo 1,70 m de altura 

e com a borda direcionada para Leste. No interior foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por seis vasos cerâmicos próximos ao crânio do 

indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora; três píxides; dois jarros. Sem informações sobre as 

dimensões e os números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Área do Estádio. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 (1971), p. 78; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado na Área do Estádio de Argos, na área Sudoeste da 

cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1970. Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grossas placas de pedra de calcário. No 

interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto (PRANCHA ARG 179 

C). 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura, mas é possível identificar a presença de, pelo menos, cinco vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Pelo menos cinco vasos, sem referências sobre suas formas, 

dimensões e números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(230) 

Túmulo sem Numeração. Área do Teatro. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 (1971), p. 79; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado na área do Teatro, Rua Ephestou, n. 5, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1970. Trata-se de um túmulo 

em cista retangular, construído e fechado com grossas placas de pedra de 

calcário. No interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto em 

posição contraída (PRANCHA ARG 180 A). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos decorados com 

ornamentação típica do Protogeométrico. 

2.1) Cerâmica. Um jarro com duas alças (PRANCHA ARG 180 B); uma ânfora 

(PRANCHA ARG 180 C); um esquifo (PRANCHA ARG 180 D); uma taça com 

duas alças (PRANCHA ARG 180 E). Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo sem Numeração. Terreno Stavropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ASAtene 60 (1982), p. 33-48. Protonotariou-

Deilaki, E. ArchDelt 26:2 (1971), p. 79; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, 

griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, 

cortesia do autor; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 213. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Stavropoulos, Rua Diomídous, na área 

Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1970. Trata-se de um grande 

túmulo em cista retangular, construído e fechado com grossas placas de pedra de 

calcário. No interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto do sexo 

masculino em posição contraída (PRANCHA ARG 181 A). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois objetos em metal e um vaso cerâmico 

encontrados ao redor do crânio do morto. 

2.1) Metais. Um elmo em bronze (PRANCHA ARG 181 B, 181 C), com 0,36 m de 

altura, idêntico àquele encontrado no T. 45 (041) por P. Courbin nas campanhas 

francesas de escavações em Argos; uma espada em ferro bastante corroída 

(PRANCHA ARG 181 D). Sem referências sobre os números de inventário dos 

artefatos. 

2.2) Cerâmica. Uma grande ânfora, sem informações sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

3) Data: final do Geométrico Médio II / início do Geométrico Recente I. 
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(232) 

Túmulo 1. Rua Danaou, no. 21. Terreno Papanikolaou. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 192; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Papanikolaou, Rua Danaou, n. 21, na 

área central da cidade (Mapas 4, 6 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo 

em pito, onde foram encontrados dois indivíduos adultos associados a fases de 

enterramentos distintas. O enterramento mais recente, denominado por Kritzas 

„Enterramento I‟, corresponde a um indivíduo do sexo masculino em posição 

contraída, com os braços dobrados sobre o peito, acompanhado de objetos em 

metal e dois vasos cerâmicos (PRANCHA ARG 182 A). O crânio estava 

posicionado no sentido Nordeste-Sudoeste. O enterramento mais antigo, o 

Enterramento II, estava associado a dois vasos cerâmicos, contudo não há 

informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por objetos em metal e quatro vasos cerâmicos 

encontrados com os dois enterramentos. 

2.1) Metais. Enterramento I: Um fragmento de obelós em ferro, encontrado do lado 

esquerdo do tórax; quatro alfinetes, dois em bronze, dois em ferro, dois em cada 

ombro; cinco anéis em bronze e um em ouro, encontrados nas mãos; dois espirais 

em ouro, situados próximos do crânio (PRANCHA ARG 182 B). 

2.2) Cerâmica. Enterramento I: Uma ânfora; uma pequena enócoa trilobada 

(PRANCHA ARG 182 C). Enterramento II: Uma ânfora; uma taça (PRANCHA 

ARG 182 D). Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos 

vasos. 

3) Data: Enterramento II (mais antigo): Protogeométrico. 

                      Enterramento I (mais recente / masculino): Geométrico Recente. 
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Túmulo 2. Rua Danaou, n. 21. Terreno Papanikolaou. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 192; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Papanikolaou, Rua Danaou, n. 21, na 

área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo 

em cista, orientado no sentido Leste-Oeste, onde foram encontrados restos 

ósseos de um adulto. Não há informações sobre as dimensões da cista, nem 

sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três objetos em metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em ferro com as extremidades em bronze, encontrados 

um em cada ombro do indivíduo; um anel em bronze. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 4. Rua Danaou, no. 21. Terreno Papanikolaou. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 192; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

208; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu 

Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Papanikolaou, na Rua Danaou, no. 21, 

na área central da cidade (Mapas 4 e 7) durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se de um grande 

túmulo em cista, medindo mais de 3 m de comprimento e entre 0,70 e 0,80 m de 

largura, orientada no sentido Leste-Oeste, construída e fechada com grandes e 

grossas placas de pedra de calcário. No interior da cista foram encontrados 

restos ósseos bastante deteriorados de um adulto em posição contraída, com os 

braços dobrados sobre o abdome e as pernas dobradas, uma para cada lado do 

indivíduo. O crânio encontrava-se depositado na extremidade Oeste da 

sepultura. A maior parte do mobiliário funerário estava situada na extremidade 

Leste da cista, próxima aos pés (PRANCHA ARG 183 A, 183 B e 183 C). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco ânforas e objetos em metais. 

2.1) Metais. Uma fíala em bronze; um alfinete em bronze; um anel em bronze, 

encontrados próximos do ombro esquerdo. Não há informações sobre os números de 

inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Cinco ânforas (PRANCHA ARG 183 D, 183 E, 184 A, 184 B e 184 

C), sem especificações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Antigo. 

4) Discussão: Foley data o enterramento do Geométrico Médio. Contudo, a partir 

da análise das grandes ânforas, concordamos com Hägg, que o data do 

Geométrico Antigo. 
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Túmulo 5. Rua Danaou, no. 21. Terreno Papanikolaou. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 192, 194; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Papanikolaou, Rua Danaou, n. 21, na 

área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo 

em cista, construída e fechada com placas de pedra de calcário, orientada no 

sentido Oeste-Leste. No interior da cista foram encontrados restos ósseos bem 

conservados de um adulto em posição contraída, com os braços dobrados sobre 

o abdome e as pernas dobradas para o lado direito. O crânio encontrava-se 

depositado na extremidade Leste da sepultura (PRANCHA ARG 184 D). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco objetos em metal e um vaso cerâmico. 

2.1) Metais. Quatro alfinetes em bronze e ferro, situados dois em cada ombro; um 

anel em bronze encontrado na mão esquerda. Sem informações sobre as dimensões e 

os números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Uma hídria (PRANCHA ARG 185 A), sem especificações sobre 

suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: Kritzas data o túmulo do Geométrico Antigo I. Contudo, através da 

análise da hídria, concordamos com Hägg, que o data do Protogeométrico. 
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Túmulo 6. Rua Danaou, n. 21. Terreno Papanikolaou. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 194; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Papanikolaou, Rua Danaou, n. 21, na 

área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo 

em cista, construída e fechada com grandes placas de pedra de calcário, 

orientada no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída, com os braços dobrados sobre 

o abdome e as pernas dobradas para o lado direito. O crânio encontrava-se 

depositado na extremidade Oeste da sepultura (PRANCHA ARG 185 B). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 7. Rua Danaou, n. 21. Terreno Papanikolaou. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 194; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Papanikolaou, Rua Danaou, n. 21, na 

área central da cidade (Mapas 4 e 7), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo 

em cista, construída e fechada com grandes placas de pedra de calcário e 

medindo cerca de 1,10 m de comprimento e 0,50 m de largura. No interior da 

cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

Não há informações sobre o sexo e idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico próximo do 

crânio. 

2.1) Cerâmica. Uma taça monocromática (PRANCHA ARG 185 C), sem 

especificações sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I. 

4) Discussão: A ornamentação da taça encontrada no túmulo é típica do 

Protogeométrico. Porém, taças como esta são encontradas em sepulturas do 

Geométrico Antigo. 
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Túmulo 1. Rua Kolokotroni, no. 12. Terreno Kosmas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 197; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kosmas, na Rua Kolokotroni, n. 12, 

com a Rua Perouka, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera, em cujo interior 

foram encontrados os restos ósseos de uma criança (PRANCHA ARG 186 A). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 2. Rua Kolokotroni, no. 12. Terreno Kosmas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 197; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kosmas, Rua Kolokotroni, n. 12, com a 

Rua Perouka, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas 

de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se 

de um túmulo em vaso funerário, um pito, onde foram encontrados os restos 

ósseos de um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulos sem Numeração. Rua Zographou, n. 9. Terreno Georgas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 198; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Georgas, na Rua Zographou, n. 9, área 

central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se de um grupo 

de sepulturas em vasos funerários, a maioria deles pitos. Não há informações 

sobre a quantidade de sepulturas e nem sobre os indivíduos. Kritzas indica que 

foram encontrados somente esqueletos no interior dos vasos, sem a presença de 

objetos. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior dos pitos. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 

 

(241) 

Túmulo sem Numeração. Rua Zographou, n. 9. Terreno Georgas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 198; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Georgas, na Rua Zographou, n. 9, área 

central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo 

em cova simples fechado com uma grande placa de pedra de calcário. No 

interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos no interior da 

cova. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora e um prato com decoração geométrica. Sem informações 

sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 2. Rua Irakleous, n. 51. Terreno Xenakis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Xenakis, na Rua Irakleous, n. 51 com a 

Rua Diomidous, próximo da Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um pequeno túmulo em cista, onde foram 

encontrados os restos ósseos de um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Uma “mamadeira” (taça com bico), sem referências sobre suas 

dimensões e número de inventário do vaso. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo 3. Rua Irakleous, n. 51. Terreno Xenakis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Xenakis, na Rua Irakleous, n. 51 com a 

Rua Diomidous, próximo da Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um pequeno túmulo em cista, onde foram 

encontrados os restos ósseos de uma criança bem pequena. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Uma pequena enócoa trilobada, sem referências sobre suas 

dimensões e número de inventário. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo 4. Rua Irakleous, n. 51. Terreno Xenakis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Xenakis, na Rua Irakleous, n. 51 com a 

Rua Diomidous, próximo da Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um pequeno túmulo em cista, onde foram 

encontrados os restos ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo 5. Rua Irakleous, n. 51. Terreno Xenakis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Xenakis, na Rua Irakleous, n. 51 com a 

Rua Diomidous, próximo da Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo em cova simples fechado com 

placas de pedra de calcário. Sobre as placas que cobriam a sepultura foram 

encontrados um pito e um pote. No interior da cova foram encontrados três 

esqueletos identificados a duas fases de enterramento distintas.  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vários vasos cerâmicos associados às 

duas fases da sepultura e, ainda, alguns objetos em metal associados à fase β. 

2.1) Metais.  

Fase β: Dois alfinetes; dois anéis compactos; dois anéis em espiral. Todos em 

bronze; sem referências sobre as dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2.) Cerâmica.  

Fase α: duas enócoas; um anforisco; cinco vasos não especificados. Sem 

informações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

Fase β: Uma tigela; um lécito; um anforisco; uma píxide; dois esquifos; um cálice 

monocromático próximo aos pés; dois vasos não especificados. Sem informações 

sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Kritzas data todos os enterramentos do Geométrico Antigo. 
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Túmulo 6. Rua Irakleous, n. 51. Terreno Xenakis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Xenakis, na Rua Irakleous, n. 51 com a 

Rua Diomidous, próximo da Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo em cova simples fechado com 

placas de pedra de calcário, idêntico ao 245, onde foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um objeto em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze e ferro, sem referências sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo 7. Rua Irakleous, n. 51. Terreno Xenakis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Xenakis, na Rua Irakleous, n. 51 com a 

Rua Diomidous, próximo da Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo em cova simples fechado com 

placas de pedra de calcário, idêntico aos 246 e 247, onde foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto. Sobre a placa de cobertura foi encontrado um vaso 

cerâmico, que Kritzas afirma talvez estar associado aos restos ósseos. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e quatro objetos 

em metal. 

2.1) Metais. Três anéis em bronze; dois alfinetes em bronze. Sem informações sobre 

as dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas em miniatura. Sem informações sobre suas dimensões 

e números de inventário. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous, n. 50. Terreno Pilikingos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 201; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Pilikingos, na Rua Irakleous, n. 50 com 

a Rua Diomidous, próximo à Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera, 

onde foram encontrados os restos ósseos de um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico no interior da 

cratera. 

2.1) Cerâmica. Um cálice monocromático com ornamentação geométrica. Sem 

referências sobre suas medidas e número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous, n. 54. Terreno Rikos. A. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 201; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Rikos, na Rua Irakleous, n. 54, 

próximo da Rua Diomidous e da Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo em cova simples fechado com 

uma grande placa de pedra de calcário. No interior da sepultura foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto do sexo masculino em posição 

contraída, com os braços dobrados sobre os ombros e com o crânio depositado 

na extremidade Sul da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous, n. 54. Terreno Rikos. B. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 201; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Rikos, na Rua Irakleous, n. 54, 

próximo da Rua Diomidous e da Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1971. Trata-se de um túmulo em cova simples fechado com 

uma grande placa de pedra de calcário. No interior da sepultura foram 

encontrados os restos ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1. Rua Karatza, n. 16. Terreno Bozonelos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Bozonelos, na Rua Karatza, n. 16, 

próximo à Rua Irakleous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado com placas de pedra 

de calcário. No interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto do sexo 

feminino em posição contraída, e com o crânio direcionado para Oeste 

(PRANCHA ARG 186 B). 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados oito vasos cerâmicos, dois objetos em 

metal e diversos objetos em faiança que formavam um colar ao redor do pescoço 

do indivíduo.  

2.1) Metais. Um anel em espiral em bronze encontrado em uma das mãos; um 

alfinete em ferro com a extremidade em bronze encontrado no ombro direito. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada e uma píxide encontradas próximo do crânio; 

quatro esquifos; uma enócoa trilobada e um anforisco encontrados próximos aos 

pés. Todos os vasos com decoração típica do Protogeométrico. 

2.3) Outros. Duzentas contas em faiança em série que formavam um colar. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 2. Rua Karatza, n. 16. Terreno Bozonelos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Bozonelos, na Rua Karatza, n. 16, 

próximo à Rua Irakleous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971. Trata-se de um túmulo em pito fechado com uma placa de pedra de 

calcário. No interior do pito foram encontrados os restos ósseos de um adulto; a 

abertura do vaso e o crânio estavam direcionados para Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 3. Rua Karatza, n. 16. Terreno Bozonelos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Bozonelos, na Rua Karatza, n. 16, 

próximo à Rua Irakleous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com placas de pedra 

de calcário, em cujo interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Uma cratera; um cálice; uma fíala; uma píxide. Todos os vasos com 

ornamentação típica do Protogeométrico. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 4. Rua Karatza, n. 16. Terreno Bozonelos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 27:2 (1972), p. 205; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Bozonelos, na Rua Karatza, n. 16, 

próximo à Rua Irakleous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971. Trata-se de um túmulo em cova simples, em cujo interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. Terreno Kapetanos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 95; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kapetanos, na Rua Irakleous, na área 

Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um 

túmulo em pito encontrado em um Tumulus do Heládico Médio, o Tumulus Α. 

Não há informações sobre o conteúdo do vaso funerário. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo VII. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 38; 

Protonotariou-Deilaki, E. ASAtene 60 (1982), p. 33-48; Protonotariou-Deilaki, E. 

ArchDelt 28:2 (1973), p. 97, 99; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische 

Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do 

autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, na Rua Perseos, n. 

41, entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da 

cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cista, 

construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário, medindo 

internamente 1,37 m de comprimento por 0,63 m de largura e externamente 2,00 

m de comprimento por 1,25 m de largura. A sepultura foi encontrada em um 

Tumulus datado do final do Heládico Médio e início do Período Micênico, o 

Tumulus Γ, e estava orientada no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com os braços 

dobrados sobre o abdome e as pernas dobradas para a direita. O crânio 

encontrava-se depositado na extremidade Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico manufaturado, 

utilizado tipicamente para cozimento. 

2.1) Cerâmica. Uma tigela para cozimento manufaturada, sem informações sobre 

suas medidas e número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo XIIIβ. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 41; 

Protonotariou-Deilaki, E. ASAtene 60 (1982), p. 33-48; Protonotariou-Deilaki, E. 

ArchDelt 28:2 (1973), p. 97, 99; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische 

Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do 

autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, na Rua Perseos, n. 

41, entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da 

cidade (Mapas 4, 6 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário, 

medindo internamente 2,00 m de comprimento por 0,78-0,75 m de largura e 

externamente 2,35 m de comprimento por 1,12 m de largura. A sepultura foi 

encontrada em um Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período 

Micênico, o Tumulus Γ, e estava orientada no sentido Sudeste-Noroeste. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de três indivíduos que 

correspondem a duas fases distintas de utilização da sepultura: uma mais antiga, 

Fase β, que está associada a artefatos datados do Protogeométrico e a um 

esqueleto de uma criança em posição contraída, com os braços estendidos ao 

lado do tórax e as pernas dobradas para a direita. O crânio encontrava-se 

depositado na extremidade Noroeste. A fase mais recente, Fase α, está associada 

a objetos datados do século VIII a.C. ao Geométrico Recente e a dois esqueletos 

de adultos, um mais jovem e outro mais velho, ambos provavelmente do sexo 

masculino, em posição contraída e com os crânios depositados na extremidade 

Oeste-Noroeste da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados 16 vasos cerâmicos e artefatos em 

metal associados aos três enterramentos das duas fases de utilização da cista. 

2.1) Metais.  
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Fase α: Enterramentos I e II: uma espada fragmentada em ferro; dois anéis em 

bronze. 

2.2) Cerâmica.  

Fase α e Fase β: associados aos três enterramentos: três crateras; uma ânfora; quatro 

enócoas trilobadas; dois esquifos; uma taça com duas alças; um prato; um cálice 

monocromático; uma taça com uma alça. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data:  

Fase α: Enterramentos I e II: Geométrico Recente. 

Fase β: Protogeométrico. 
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Túmulo XV. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 42-43; 

Protonotariou-Deilaki, E. ASAtene 60 (1982), p. 33-48; Protonotariou-Deilaki, E. 

ArchDelt 28:2 (1973), p. 97, 99; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische 

Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do 

autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, na Rua Perseos, n. 

41, entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da 

cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com duas grandes placas de pedra de calcário, 

medindo internamente 1,15 m de comprimento por 0,58-0,63 m de largura e 

externamente 1,50 m de comprimento por 1,10 m de largura. A sepultura foi 

encontrada em um Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período 

Micênico, o Tumulus Γ, e estava orientada no sentido Leste-Oeste. No interior 

da cista foram encontrados os restos ósseos de uma criança bem pequena, com o 

crânio depositado na extremidade Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vinte e três vasos cerâmicos no 

interior da cista. 

2.1) Cerâmica. Quatro enócoas, três delas trilobadas; seis esquifos; duas fíalas; duas 

crateras; cinco pratos; dois anforiscos; dois cálices. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo XVI. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 43. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com duas grandes placas de pedra de calcário, 

medindo internamente 1,30 m de comprimento por 0,53 m de largura e 

externamente 1,34 m de comprimento por 0,67 m de largura. A sepultura foi 

encontrada em um Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período 

Micênico, o Tumulus Γ, e estava orientada no sentido Leste-Oeste. No interior 

da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, 

com os braços dobrados sobre o abdome, e as pernas dobradas para seu lado 

esquerdo. O crânio estava depositado na extremidade Leste. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico e um objeto em 

metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze encontrado no ombro esquerdo. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa, sem informações sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo XVII. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 43; 

Protonotariou-Deilaki, E. ASAtene 60 (1982), p. 33-48; Protonotariou-Deilaki, E. 

ArchDelt 28:2 (1973), p. 97, 99; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 213; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, na Rua Perseos, n. 

41, entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da 

cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com três placas de pedra de calcário e várias 

pedras menores, medindo internamente 2,20 m de comprimento por 1,00 m de 

largura e externamente 2,90 m de comprimento por 2,20 m de largura. A 

sepultura foi encontrada em um Tumulus do final do Heládico Médio e início do 

Período Micênico, o Tumulus Γ, e estava orientada no sentido Leste-Oeste. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto do sexo 

masculino em posição contraída, com o crânio depositado na extremidade Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados nove objetos em metal e um vaso 

cerâmico no interior da cista. 

2.1) Metais. Próximo do crânio, um elmo em bronze (PRANCHA ARG 187 A); 

seis obelói em ferro fragmentados; duas adagas em ferro (PRANCHA ARG 187 B). 

2.2) Cerâmica. Uma cratera fragmentada (PRANCHA ARG 187 C e 187 D), 

próxima aos pés do indivíduo.   

3) Data: Geométrico Recente I. 
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Túmulo 31 (Cova Simples II). Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 59. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cova simples 

sem cobertura, medindo 2,40 m de comprimento por 2,00 m de largura. A 

sepultura foi encontrada em um Tumulus do final do Heládico Médio e início do 

Período Micênico, o Tumulus Γ. No interior da cova foram encontrados os 

restos ósseos de dois adultos em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 32 (Cova Simples III). Rua Perseos, no. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 59.  

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cova simples, 

fechado com cinco placas de pedra de calcário, medindo 1,80 m de comprimento 

por 1,02 m de largura. A sepultura foi encontrada em um Tumulus do final do 

Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus Γ. No interior da cova 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um vaso cerâmico. 

2.1) Cerâmica. Um vaso, sem informações sobre sua forma, dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 46 (Pito IIa). Rua Perseos, no. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 62. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em pito, cuja 

ornamentação é datada do Geométrico. Em seu interior foram encontrados dois 

esqueletos, um do “Geométrico” e o outro do Período Helenístico, momento em 

que a sepultura do “Geométrico” teria sido reutilizada. A sepultura foi 

encontrada em um Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período 

Micênico, o Tumulus Γ. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza 

associada ao indivíduo do enterramento mais antigo, o do “Geométrico”. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 47 (Pito III). Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 62. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em pito, datado 

do período “Geométrico”. A sepultura foi encontrada em um Tumulus do final 

do Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus Γ. Não foram 

encontrados restos ósseos e nem oferendas no interior do pito, apenas vasos 

geométricos na área externa da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito, entretanto foram descobertos alguns vasos cerâmicos na área 

externa da sepultura datados do “Geométrico”. 

2.1) Cerâmica. Alguns vasos cerâmicos na área externa, sem referências sobre suas 

formas, dimensões ou  números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 48 (Pito IV). Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 62. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em pito, datado 

do período “Geométrico”, em cujo interior foram encontrados os restos ósseos 

de uma criança bem pequena, um bebê. A sepultura foi encontrada em um 

Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus 

Γ. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados sete vasos no interior do pito. 

2.1) Cerâmica. Sete vasos, sem referências sobre suas formas, dimensões e números 

de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 49 (Pito V). Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 63. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em pito, datado 

do período “Geométrico”, em cujo interior foram encontrados os restos ósseos 

de uma criança. A sepultura foi encontrada em um Tumulus do final do 

Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus Γ. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatorze vasos no interior do pito. 

2.1) Cerâmica. Quatorze vasos, sem referências sobre suas formas, dimensões e 

números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 53. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 64. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. A sepultura foi encontrada em um 

Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus 

Γ. Trata-se de um túmulo em pito, em cujo interior foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto do sexo feminino. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico no interior do 

pito. 

2.1) Cerâmica. Uma cratera, sem referências sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 54. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 64. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. A sepultura foi encontrada em um 

Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus 

Γ. Trata-se de um túmulo em pito, em cujo interior foi encontrado apenas um 

vaso cerâmico datado do “Geométrico”. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico no interior do 

pito. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora, sem referências sobre suas dimensões número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 55. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 64. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. A sepultura foi encontrada em um 

Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus 

Γ. Trata-se de um túmulo em um vaso funerário, uma hídria fechada com uma 

cratera e uma placa de pedra. No interior da hídria foram encontrados os restos 

ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois objetos em metal no interior da 

hídria. 

2.1) Metais. Dois anéis em espiral em bronze, sem informações sobre suas 

dimensões e números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 56. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 64. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. A sepultura foi encontrada em um 

Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus 

Γ. Trata-se de um túmulo em cova simples. Não há informações sobre o 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 57. Rua Perseos, n. 41. Terreno Theodoropoulos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 64. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theodoropoulos, Rua Perseos, n. 41, 

entre a Rua Kolokotroni e a Rua Korinthou, na área Norte-Noroeste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971 e 1972. A sepultura foi encontrada em um 

Tumulus do final do Heládico Médio e início do Período Micênico, o Tumulus 

Γ. Trata-se de um túmulo em cova simples. Não há informações sobre o 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1. Rua Karatza, n. 38. Terreno Ioannidis. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 111; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Ioannidis, Rua Karatza, n. 38, próximo 

à Praça Rodopoulou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4, 6 e 7 ), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com três 

placas de pedra de calcário, orientado no sentido Oeste-Leste. No interior da 

cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto do sexo masculino em 

posição contraída, com o crânio posicionado na extremidade Leste.  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e sete artefatos 

em metal. 

2.1) Metais. Três anéis em bronze; um anel em ferro; dois alfinetes em bronze e 

ferro; um anel em ouro. 

2.2) Cerâmica. Três vasos, sem especificações sobre suas formas, dimensões e 

números de inventário. 

3) Data: Protogeométrico ou Geométrico Antigo. 
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Túmulo 2. Rua Karatza, n. 38. Terreno Ioannidis. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 111; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Ioannidis, Rua Karatza, n. 38, próximo 

à Praça Rodopoulou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4, 6 e 7), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cista retangular, construído e fechado 

com placas de pedra de calcário. No interior da cista foram encontrados os restos 

ósseos de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico ou Geométrico Antigo. 
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Túmulo I. Rua Tripoleos, n. 10. Terreno Theophanopoulou. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 115; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theophanopoulou, Rua Tripoleos, n. 

10, próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 6 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972 (PRANCHA ARG 187 E). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construída e fechada com grandes e finas placas de pedra de calcário 

e orientada no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída, com os braços estendidos ao 

lado do tórax e as pernas dobradas para o lado esquerdo. O crânio estava 

depositado na extremidade Oeste da sepultura (PRANCHA ARG 188 A). 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados ao menos três vasos cerâmicos, um 

deles ao lado direito do crânio do morto. 

2.1) Cerâmica. Três vasos, sem informações sobre suas formas, dimensões e 

números de inventário. 

3) Data: Protogeométrico / “Geométrico”. 

4) Discussão: Protonotariou-Deilaki indica que foram encontrados sete túmulos 

datados do Protogeométrico e do Geométrico. Não há uma descrição sistemática 

das sepulturas – a autora informa apenas que eram todas em cista. Porém, não há 

imagens do conteúdo das mesmas, o que impossibilita a proposição de uma 

datação mais precisa. 

 

 

 



309 

 

(275) 

Túmulo II. Rua Tripoleos, n. 10. Terreno Theophanopoulou. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 115; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theophanopoulou, Rua Tripoleos, n. 

10, próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 6 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972 (PRANCHA ARG 187 E). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grandes e grossas placas de pedra de 

calcário, e orientado no sentido Sul-Norte. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com os braços 

estendidos ao lado do tórax e as pernas dobradas para o lado direito. O crânio 

estava depositado na extremidade Norte da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico / “Geométrico”. 

4) Discussão: Protonotariou-Deilaki indica que foram encontrados sete túmulos 

datados do Protogeométrico e do Geométrico. Não há uma descrição sistemática 

das sepulturas – a autora informa apenas que eram todas em cista. Porém, não há 

imagens do conteúdo das mesmas, o que impossibilita a proposição de uma 

datação mais precisa. 
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Túmulo III. Rua Tripoleos, n. 10. Terreno Theophanopoulou. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 115; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theophanopoulou, Rua Tripoleos, n. 

10, próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 6 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972 (PRANCHA ARG 187 E). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com pedras de calcário, orientado no sentido 

Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto em posição contraída, com os braços dobrados sobre o abdome e as 

pernas dobradas para o lado direito. O crânio estava depositado na extremidade 

Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico / “Geométrico”. 

4) Discussão: Protonotariou-Deilaki indica que foram encontrados sete túmulos 

datados do Protogeométrico e do Geométrico. Não há uma descrição sistemática 

das sepulturas – a autora informa apenas que eram todas em cista. Porém, não há 

imagens do conteúdo das mesmas, o que impossibilita a proposição de uma 

datação mais precisa. 
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Túmulo IV. Rua Tripoleos, n. 10. Terreno Theophanopoulou. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 115; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theophanopoulou, Rua Tripoleos, n. 

10, próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 6 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972 (Mapa e PRANCHA ARG 187 E). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grandes e finas placas de pedra de calcário, 

orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos bastante deteriorados de um adulto em posição contraída, com as 

pernas dobradas para o lado esquerdo. O crânio estava depositado na 

extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico / “Geométrico”. 

4) Discussão: Protonotariou-Deilaki indica que foram encontrados sete túmulos 

datados do Protogeométrico e do Geométrico. Não há uma descrição sistemática 

das sepulturas – a autora informa apenas que eram todas em cista. Porém, não há 

imagens do conteúdo das mesmas, o que impossibilita a proposição de uma 

datação mais precisa. 
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Túmulo V. Rua Tripoleos, n. 10. Terreno Theophanopoulou. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 115; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theophanopoulou, Rua Tripoleos, n. 

10, próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 6 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972 (PRANCHA ARG 187 E). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grandes e finas placas de pedra de calcário, 

orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída, com as pernas dobradas para o 

lado direito. O crânio estava depositado na extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por, ao menos, três vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Três vasos, sem informações sobre suas formas, dimensões e 

números de inventário. 

3) Data: Protogeométrico / “Geométrico”. 

4) Discussão: Protonotariou-Deilaki indica que foram encontrados sete túmulos 

datados do Protogeométrico e do Geométrico. Não há uma descrição sistemática 

das sepulturas – a autora informa apenas que eram todas em cista. Porém, não há 

imagens do conteúdo das mesmas, o que impossibilita a proposição de uma 

datação mais precisa. 
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Túmulo VI. Rua Tripoleos, n. 10. Terreno Theophanopoulou. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 115; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theophanopoulou, Rua Tripoleos, n. 

10, próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 6 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972 (PRANCHA ARG 187 E). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grandes e grossas placas de pedra e pedras 

menores de calcário, orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. O crânio 

estava depositado na extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico / “Geométrico”. 

4) Discussão: Protonotariou-Deilaki indica que foram encontrados sete túmulos 

datados do Protogeométrico e do Geométrico. Não há uma descrição sistemática 

das sepulturas – a autora informa apenas que eram todas em cista. Porém, não há 

imagens do conteúdo das mesmas, o que impossibilita a proposição de uma 

datação mais precisa. 
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Túmulo VII. Rua Tripoleos, n. 10. Terreno Theophanopoulou. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 115; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Theophanopoulou, Rua Tripoleos, n. 

10, próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4, 6 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972 (PRANCHA ARG 187 E). Trata-se de um túmulo em cista 

retangular, construído e fechado com grandes e finas placas de pedra de calcário, 

orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída, com os braços dobrados sobre 

o abdome e as pernas dobradas para o lado esquerdo. O crânio estava depositado 

na extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza interior 

da cista. 

3) Data: Protogeométrico / “Geométrico”. 

4) Discussão: Protonotariou-Deilaki indica que foram encontrados sete túmulos 

datados do Protogeométrico e do Geométrico. Não há uma descrição sistemática 

das sepulturas – a autora informa apenas que eram todas em cista. Porém, não há 

imagens do conteúdo das mesmas, o que impossibilita a proposição de uma 

datação mais precisa. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Aguios Konstantinos, n. 7. Terreno Delavínias. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973), p. 117; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Delavínias, na Rua Aghios 

Konstantinou n. 7, na área central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1971 e 1972. Trata-se de um túmulo em cova simples ou em cista, onde foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e dois artefatos em 

metal. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; uma tigela. Sem referências sobre as 

dimensões e número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rio Xerias. A. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 123; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado próximo ao Rio Xerias, atual Rio Charadros, na 

área Nordeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1972. Trata-se de um pequeno 

túmulo em pito. Não há qualquer informação sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rio Xerias. B. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 123; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado próximo ao Rio Xerias, atual Rio Charadros, na 

área Nordeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1972. Trata-se de um pequeno 

túmulo em pito. Não há qualquer informação sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito. Terreno Dontas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 125; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Dontas, Rua Korinthou, n. 1, em frente 

à Praça Aghios Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 7) durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em pito. Não há qualquer informação sobre o 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Geométrico Antigo. 

4) Discussão: Apesar de Kritzas não apresentar uma descrição detalhada da 

sepultura, indica que ela é datada do Geométrico Antigo. 
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Túmulo 1. Terreno Dontas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 125; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Dontas, Rua Korinthou, n. 1, em frente 

à Praça Aghios Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 7), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cista, orientado no sentido Norte-Sul. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída, com os braços dobrados sobre o peito, e o crânio depositado na 

extremidade Sul (PRANCHA ARG 188 B). 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; uma taça monocromática. Sem informações 

sobre suas dimensões e números de inventário. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo 2. Terreno Dontas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 125; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Dontas, Rua Korinthou, n. 1, em frente 

à Praça Aghios Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 7), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cova simples, orientado no sentido Norte-Sul. 

No interior da cova foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída, com os braços dobrados sobre o peito e o crânio depositado na 

extremidade Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico e um objeto em 

metal, próximos ao ombro do indivíduo. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro com a extremidade em bronze. 

2.2) Cerâmica. Um vaso com decoração em estilo micênico, sem informações sobre 

sua forma, dimensões e número de inventário. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo 3. Terreno Dontas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 125; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Dontas, Rua Korinthou, n. 1, em frente 

à Praça Aghios Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 7), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cova simples, orientado no sentido Norte-Sul. 

No interior da cova foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída, com os braços dobrados sobre o peito e o crânio depositado na 

extremidade Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e um artefato 

em metal. 

2.1) Metais. Um punhal em ferro. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora; um cálice monocromático. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo 4. Terreno Dontas. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 125; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Dontas, Rua Korinthou, n. 1, em frente 

a Praça Aghios Petros, na área central da cidade (Mapas 4 e 7), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída e o crânio depositado na extremidade Oeste (PRANCHA ARG 188 

C). 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos e dois caroços 

de oliva. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; uma píxide e uma taça monocromática, sem 

informações sobre as medidas e nem os números de inventário. 

2.2) Outros. Três caroços de oliva. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo 1. Terreno Lynkitsos.  

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28 (1973), p. 127; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 206; 

Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 

43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Lynkitsos, Rua Vas. Georgiou, n. 8, 

próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cista construído com grossas e várias pedras de 

calcário e orientado no sentido Oeste-Leste. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com os braços 

dobrados sobre o peito e as pernas dobradas para o lado esquerdo. O crânio 

estava posicionado para Leste (PRANCHA ARG 189 A).  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados cinco vasos cerâmicos, e oito ou nove 

artefatos em metal.  

2.1) Metais. Duas fíalas (pequenos frascos) em bronze; quatro ou cinco pontas de 

lança em ferro; um anel em bronze; um punhal em bronze e ferro. Sem informações 

sobre o número de inventário e especificidades dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Cinco vasos cerâmicos, com motivos ornamentais típicos do 

Geométrico Recente I, segundo Kritzas. Sem informações sobre as formas, 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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Túmulo 2. Terreno Lynkitsos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28 (1973), p. 127; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 206; 

Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 

43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Lynkitsos, Rua Vas. Georgiou, n. 8, 

próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cista, medindo 1,80 m de comprimento, por 

0,96 m de largura e 0,64 m de profundidade. Não foram encontrados nem restos 

ósseos, nem oferendas no interior da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da sepultura.  

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 3. Terreno Lynkitsos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28 (1973), p. 127, 129; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

206; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu 

Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Lynkitsos, Rua Vas. Georgiou, n. 8, 

próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cista, medindo 1,16 m de comprimento, 0,50 m 

de largura e 0,55 m de profundidade. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e alguns anéis 

espalhados ao redor do morto.  

2.1) Metais. Alguns anéis. Sem informações sobre a quantidade, dimensões e 

números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa; um esquifo. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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Túmulo 4. Terreno Lynkitsos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28 (1973), p. 129; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von 

Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Lynkitsos, Rua Vas. Georgiou, n. 8, 

próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cova simples, em cujo interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com o braço 

direito estendido e a mão esquerda apoiada sobre o quadril. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por apenas um vaso cerâmico.  

2.1) Cerâmica. Um esquifo. Sem informações sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo sem Numeração. Pito. Terreno Lynkitsos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 129; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

206-07; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag 

zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Lynkitsos, Rua Vas. Georgiou, n. 8, 

próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se da inumação de um adulto em pito, encontrado com o crânio 

direcionado para a abertura do vaso, no sentido Nordeste. Não há informações 

sobre a orientação e as dimensões da sepultura, nem referências sobre o sexo e a 

idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por alguns fragmentos cerâmicos. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo sem Numeração. Cratera. Terreno Lynkitsos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 129; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Lynkitsos, Rua Vas. Georgiou, n. 8, 

próximo à área OTE, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera (PRANCHA ARG 

189 B), com 0,40 m de altura e 0,32 m de diâmetro da borda, com ornamentação 

típica do Geométrico Recente II, fechada com uma placa de pedra. No interior 

da cratera foram encontrados os restos ósseos de uma criança bem pequena, um 

bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

2.1) Cerâmica. Uma cratera  

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo sem Numeração. Terreno Kanellopoulos. A. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 132; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kanellopoulos, Rua Tripoleos, n. 26, 

próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em pito. Não há qualquer informação sobre o 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Terreno Kanellopoulos. B. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 132; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kanellopoulos, Rua Tripoleos, n. 26, 

próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cova simples. Não há qualquer informação 

sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Terreno Kanellopoulos. C. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 132; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kanellopoulos, Rua Tripoleos, n. 26, 

próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1972. Trata-se de um túmulo em cista, em cujo interior foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída, com o crânio posicionado na 

extremidade Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos e dois objetos 

em metal. 

2.1) Metais. Um anel em bronze; um alfinete em ferro. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas; um esquifo. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito. Terreno Trikaliotis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 28:2 (1973), p. 135; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde 

von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não 

publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Trikaliotis, na Praça Chrisostomou 

Smyrnis, Rua Tripoleos, próximo à Ágora, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 

e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1972. Trata-se de um túmulo em pito, em cujo interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. O vaso encontrava-se com a boca 

para cima; o indivíduo estava em posição contraída, com a cabeça em direção à 

borda do vaso e, portanto, agachado. Kritzas apenas indica que o pito é datado 

do “Geométrico”. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1. Terreno Naskos. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 29:2 (1973 / 1974), p. 209-210; Hägg, 

R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, 

oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Naskos, Rua Tsokri, n. 114, próximo à 

Rua Irakleous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas 

de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1973 e 1974. 

Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado com pedras de calcário, 

medindo cerca de 2,10 m de comprimento por 0,80 m de largura e orientado no 

sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de 

um adulto em posição contraída, com o braço direito dobrado sobre o abdome e 

o esquerdo estendido; as pernas estavam dobradas para lado direito. O crânio 

encontrava-se depositado na extremidade Oeste da cista (PRANCHA ARG 189 

C). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por, ao menos, dois vasos cerâmicos. Todavia, 

Protonotariou-Deilaki não fornece informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa; uma taça. Sem referências sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos, que, segundo Protonotariou-Deilaki, são típicos do 

Protogeométrico 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo sem Numeração. Pito. Terreno Naskos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973 / 1974), p. 219; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Naskos, Rua Tsokri, n. 114, próximo à 

Rua Irakleous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7), durante as campanhas 

de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1973 e 1974. 

Trata-se de um túmulo em pito com a abertura direcionada para Sudoeste. Não 

há informações sobre o conteúdo do pito. Kritzas apenas informa que o pito é 

datado do Geométrico Antigo.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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Túmulo sem Numeração. Terreno Tsouloucha. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973 / 1974), p. 220; Foley, A. SIMA 80 

(1988), p. 213; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen 

(Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsouloucha, Rua Danaou, n. 59, 

próximo à Rua Theatrou, na área centro-Sul da cidade (Mapas 4 e 9), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1973 e 1974. Tratam-se de prováveis inumações sucessivas de dois adultos em 

cova simples. Não há informações sobre as dimensões e orientação da sepultura, 

nem referências sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por fragmentos de vasos cerâmicos, um anel e 

um alfinete em bronze, e um alfinete em bronze e ferro. 

2.1) Metais. Um anel e um alfinete em bronze; um alfinete em bronze e ferro. Sem 

referências sobre os números de inventário. 

2.2) Cerâmica. Fragmentos de vasos com motivos ornamentais típicos do 

Geométrico Recente I, segundo Kritzas. 

3) Data: Geométrico Recente I – século VIII a.C. 
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Túmulo sem Numeração. Pito. Terreno Kalogeropoulos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973 / 1974), p. 228; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kalogeropoulos, Rua Kolokotroni, n. 

10, na área central da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1973 e 1974. 

Trata-se de um túmulo em pito fechado com placa de pedra de calcário. No 

interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto, sem oferendas. Na 

área externa, junto à placa de cobertura, havia sete vasos cerâmicos associados 

ao vaso funerário. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados sete vasos cerâmicos junto à placa de 

pedra que fechava o pito. 

2.1) Cerâmica. Dois cíatos monocromáticos; duas enócoas trilobadas; uma taça; 

uma ânfora; uma cratera. Sem informações sobre as dimensões e números de 

inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Médio. 
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Túmulo sem Numeração. Cratera. Terreno Kalogeropoulos. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973 / 1974), p. 228; Hägg, R. Tab. 43: 

Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – 

Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kalogeropoulos, na Rua Kolokotroni, 

n.10, na área central da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1973 e 1974. 

Trata-se de um túmulo em um pequeno vaso funerário, uma cratera, em cujo 

interior foram encontrados os restos ósseos de uma criança bem pequena, um 

bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: Geométrico Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 

 

(304) 

Túmulo sem Numeração. Ânfora α. Terreno Tsounkrianis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973/1974), p. 228; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag 

zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsounkrianis, na junção da Rua Atreos 

com a Rua Danaou, a 20 metros do Terreno Zacharias (Mapas 4 e 10), onde 

foram encontradas sepulturas geométricas nas campanhas francesas de 

escavações por I. Garland, na área Sul da cidade. Trata-se de um túmulo em 

vaso funerário, uma ânfora, onde foram encontrados os restos ósseos de uma 

criança bem pequena. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da ânfora. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito α. Terreno Tsounkrianis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973/1974), p. 228; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag 

zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsounkrianis, na junção da Rua Atreos 

com a Rua Danaou, a 20 metros do Terreno Zacharias (Mapas 4 e 10), onde 

foram encontradas sepulturas geométricas nas campanhas francesas de 

escavações por I. Garland, na área Sul da cidade. Trata-se de um túmulo em pito 

fechado com uma cratera. No interior do vaso funerário foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída. Sem referências sobre as 

dimensões e orientação da sepultura, nem informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo. O crânio do indivíduo estava situado na cratera que 

fechava o pito. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito β. Terreno Tsounkrianis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973/1974), p. 228; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag 

zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsounkrianis, na junção da Rua Atreos 

com a Rua Danaou, a 20 metros do Terreno Zacharias (Mapas 4 e 10), onde 

foram encontradas sepulturas geométricas nas campanhas francesas de 

escavações por I. Garland, na área Sul da cidade. Trata-se de um túmulo em pito 

bastante destruído devido a incursões posteriores. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito γ. Terreno Tsounkrianis. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973/1974), p. 228; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag 

zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsounkrianis, na junção da Rua Atreos 

com a Rua Danaou, a 20 metros do Terreno Zacharias (Mapas 4 e 9), onde 

foram encontradas sepulturas geométricas nas campanhas francesas de 

escavações por I. Garland, na área Sul da cidade. Trata-se da inumação de um 

adulto em pito, em posição contraída. Sem referências sobre as dimensões e 

orientação da sepultura, nem informações sobre o sexo e a idade aproximada do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco vasos cerâmicos e um alfinete de 

bronze espalhados no interior da sepultura.  

2.1) Metais. Vestígios de um alfinete em ferro, sem informações sobre o número de 

inventário. 

2.2) Cerâmica. Um anforisco; um vaso cerâmico protocoríntio; uma enócoa 

trilobada; duas taças monocromáticas. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo sem Numeração. Pito δ. Terreno Tsounkrianis. A. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973/1974), p. 228; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag 

zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsounkrianis, na junção da Rua Atreos 

com a Rua Danaou, a 20 metros do Terreno Zacharias (Mapas 4 e 10), onde 

foram encontradas sepulturas geométricas nas campanhas francesas de 

escavações por I. Garland, na área Sul da cidade. Trata-se de um túmulo em pito 

onde foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

Sem referências sobre as dimensões e orientação da sepultura, nem informações 

sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito δ. Terreno Tsounkrianis. B. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 (1973/1974), p. 228; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 200; Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag 

zu Tab. 43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsounkrianis, na junção da Rua Atreos 

com a Rua Danaou, a 20 metros do Terreno Zacharias (Mapas 4 e 10), onde 

foram encontradas sepulturas geométricas nas campanhas francesas de 

escavações por I. Garland, na área Sul da cidade. Trata-se de um túmulo em pito 

onde foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

Sem referências sobre as dimensões e orientação da sepultura, nem informações 

sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo I. Terreno Totsikas. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 21; 

Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 

43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Totsikas, Rua Irakleous, no Tumulus Α, 

na área Norte-Noroeste da cidade próximo da Aspis (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1976. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto por placas 

irregulares de pedra do tipo orthostato, medindo externamente 1,68 m de 

comprimento e 1,22 m de largura e internamente 1,30 m de comprimento por 

0,84 m de largura e 0,60 m de profundidade, orientado no sentido Leste-Oeste. 

No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída, com as pernas dobradas para o lado esquerdo, e o crânio depositado 

na extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por seis vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Seis vasos, sem especificações sobre suas formas, dimensões e  

números de inventários. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo II. Terreno Totsikas. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 21; 

Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 

43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Totsikas, na Rua Irakleous, no Tumulus 

Α, na área Norte-Noroeste da cidade próximo da Aspis (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1976. Trata-se de um túmulo em pito, medindo cerca de 1,30 m de altura e 1,00 

m de diâmetro máximo e orientado no sentido Leste-Oeste. No interior do vaso 

funerário foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos encontrados no 

interior do pito. 

2.1) Cerâmica. Quatro vasos, sem especificações sobre suas formas, dimensões e 

números de inventários. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo III. Terreno Totsikas. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 21; 

Paléologou, H. BCH Suppl. 6 (1980), p. 75-84. Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 213; 

Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 

43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Totsikas, na Rua Irakleous, no Tumulus 

Α, na área Norte-Noroeste da cidade próximo da Aspis (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1976. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto por placas 

irregulares de pedra do tipo orthostato, medindo externamente 1,44 m de 

comprimento e 1,30 m de largura e internamente 1,18 m de comprimento por 

0,75 m de largura e 0,39 m de profundidade, orientado no sentido Leste-Oeste. 

No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto do sexo 

feminino em posição contraída, com o braço direito dobrado em direção ao 

crânio e o esquerdo em direção ao abdome. As pernas estavam dobradas para o 

lado esquerdo e o crânio estava depositado na extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico disposto ao lado do 

crânio e um alfinete em bronze encontrado sobre o peito. 

2.1) Metais. Um alfinete de bronze, sem informações sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, 4813, com 0,15 m de altura e 0,038 m de 

diâmetro da pança, intacta (PRANCHA ARG 190 A e 190 B), com decoração 

figurativa humana, típica do final do século VIII a.C. 

3) Data: Geométrico Recente II, final do século VIII a.C. 
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Túmulo VII. Terreno Totsikas. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 22; 

Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 

43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no terreno Totsikas, na Rua Irakleous, no Tumulus 

Α, na área Norte-Noroeste da cidade próximo da Aspis (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1978. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto por placas 

irregulares de pedra do tipo orthostato, medindo externamente 1,44 m de 

comprimento e 1,02 m de largura e internamente 1,10 m de comprimento por 

0,60 m de largura e 0,40-0,50 m de profundidade, orientado no sentido Norte-

Sul. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em 

posição contraída. Na extremidade Sul da sepultura, onde estava o crânio do 

indivíduo, havia restos ósseos deteriorados e espalhados. Deilaki acredita que 

estes restos ósseos fora de lugar possam constituir um enterramento mais antigo, 

que teria sido perturbado quando se deu o enterramento mais recente.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por seis vasos cerâmicos associados aos dois 

enterramentos. 

2.1) Cerâmica. Seis vasos, sem especificações sobre suas formas, dimensões e 

números de inventários. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo Θ. Terreno Evstratiadis. Rua Theatrou. A. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 21; 

Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 

43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Evstratiadis, na Rua Theatrou, próximo 

à Praça 15 de Setembro, na área Sul-Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1978. Trata-se de um túmulo em pito, medindo 0,65 m de altura e 0,50 m de 

diâmetro máximo, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior do vaso 

funerário foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos associados aos dois 

enterramentos. 

2.1) Cerâmica. Dois vasos:  uma cratera, MA 5661, (PRANCHA ARG 190 C a 190 

F) sem especificações sobre suas dimensões; um vaso sem informações sobre sua 

forma, dimensões e número de inventário. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo Θ. Terreno Evstratiadis. Rua Teatro. B. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. Οι Τύμβοι Τοσ Άργοσς. Athina, 1980, p. 21; 

Hägg, R. Tab. 43: Grabfunde von Argos, griechische Ausgrabungen (Nachtrag zu Tab. 

43, oben S. 22 f.) – Obra não publicada, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Evstratiadis, na Rua Theatrou, próximo 

à Praça 15 de Setembro, na área Sul-Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1978. Trata-se de um túmulo em pito, fechado com uma placa de pedra de 

calcário. Não foram encontrados restos ósseos nem oferendas no interior do vaso 

funerário, que pode estar associado ao enterramento anterior (314). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo I. Rua Aspidos. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 35 (1980) [1987], p. 111-120, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Aik. Photopoulou, na Rua Aspidos, 

próximo à Aspis, área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas 

de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre o final de 

Março e começo de Setembro de 1980. Trata-se de um túmulo em pito, com 

0,80 m de altura e 0,60 m de diâmetro máximo, onde foram encontrados os 

restos ósseos bastante danificados de uma criança. O vaso funerário foi 

encontrado em fundações e muros de uma residência datada do Geométrico 

Recente. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos e um objeto em 

metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro. 

2.2) Cerâmica. Três esquifos; uma enócoa em miniatura. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo II. Rua Aspidos. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 35 (1980) [1987], p. 111-120, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Aik. Photopoulou, na Rua Aspidos, 

próximo à Aspis, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre o 

final de Março e começo de Setembro de 1980. Trata-se de um túmulo em pito, 

com 0,80 m de altura e 0,60 m de diâmetro máximo, onde foram encontrados 

poucos restos ósseos bastante danificados, sem possibilidades de identificação 

do sexo e da idade do indivíduo. O vaso funerário foi encontrado em fundações 

e muros de uma residência datada do Geométrico Recente. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo Ε. Rua Atreos e Rua Danaou. Terreno Poulis. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno D. e P. Poulis, no cruzamento da Rua 

Atreos com a Rua Danaou, no bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e 

Sudeste da Ágora, área Sul-Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 

1980 e 1981. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado com finas 

placas de calcário do tipo orthostato. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. Imediatamente acima das placas de cobertura da sepultura 

foram identificados fragmentos cerâmicos datados do Geométrico. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo Θ. Rua Atreos e Rua Danaou. Terreno Poulis. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno D. e P. Poulis, no cruzamento da Rua 

Atreos com a Rua Danaou, no bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e 

Sudeste da Ágora, área Sul-Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as 

campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 

1980 e 1981. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado com finas 

placas de calcário do tipo orthostato. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. Imediatamente acima das placas de cobertura da sepultura 

foram identificados fragmentos cerâmicos datados do Geométrico. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Danaou. Terreno Papoulesis. A. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Papoulesis, na Rua Danaou, no 

bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e Sudeste da Ágora, área Sul-

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um 

túmulo em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Danaou. Terreno Papoulesis. B. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Papoulesis, na Rua Danaou, no 

bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e Sudeste da Ágora, área Sul-

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um 

túmulo em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Danaou. Terreno Papoulesis. C. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Papoulesis, na Rua Danaou, no 

bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e Sudeste da Ágora, área Sul-

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um 

túmulo em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Danaou. Terreno Papoulesis. D. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Papoulesis, na Rua Danaou, no 

bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e Sudeste da Ágora, área Sul-

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um 

túmulo em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos e artefatos em metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze; uma fíbula em bronze. 

2.2) Cerâmica. Dois esquifos; sem informações sobre suas dimensões e números de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Danaou. Terreno Papoulesis. E. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Papoulesis, na Rua Danaou, no 

bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e Sudeste da Ágora, área Sul-

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um 

túmulo em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos e artefatos em metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze; uma fíbula em bronze. 

2.2) Cerâmica. Dois esquifos; sem informações sobre suas dimensões e números de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



359 

 

(325) 

Túmulo sem Numeração. Rua Danaou. Terreno Papoulesis. F. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Papoulesis, na Rua Danaou, no 

bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e Sudeste da Ágora, área Sul-

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um 

túmulo em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos e artefatos em metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze; uma fíbula em bronze. 

2.2) Cerâmica. Dois esquifos; sem informações sobre suas dimensões e números de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Danaou. Terreno Papoulesis. G. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Papoulesis, na Rua Danaou, no 

bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e Sudeste da Ágora, área Sul-

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um 

túmulo em cista, construído e fechado com placas de pedra de calcário do tipo 

orthostato. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos bastante 

deteriorados de, provavelmente, um adulto.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos e três artefatos em 

metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze; um punhal em ferro; uma fíala em bronze. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas; um aríbalo; um jarro. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Danaou. Terreno Papoulesis. H. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 109-111, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Papoulesis, na Rua Danaou, no 

bairro Sul da cidade, nas proximidades Sul e Sudeste da Ágora, área Sul-

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um 

túmulo em vaso funerário, uma cratera, onde foram encontrados os restos ósseos 

de um adulto do sexo feminino. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Atreos e Rua Tripoleos. A. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 111, 113, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Pappas, no cruzamento da Rua 

Atreos com a Rua Tripoleos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um túmulo em pito perturbado e 

destruído. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura, que 

se encontrava destruída. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Atreos e Rua Tripoleos. B. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 111, 113, BCH 113 (1989), p. 

602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Pappas, no cruzamento da Rua 

Atreos com a Rua Tripoleos, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 

1980 e 1981. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado com pedras 

de calcário. No interior da cista foram encontrados poucos e deteriorados restos 

ósseos de um adulto, provavelmente do sexo masculino. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por seis objetos em metal. 

2.1) Metais. Três lanças em ferro; um punhal em ferro; um espiral em ouro; uma 

espada em ferro. Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos 

artefatos. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Kallergui. Terreno Paidakis. 

Referências: Morou, E. ArchDelt 36 (1981) [1988], p. 113, BCH 113 (1989), p. 602. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno G. Paidakis e P. Deliguianis, na Rua 

Kallergui, próximo ao Museu de Argos, na área central da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia entre 1980 e 1981. Trata-se de um túmulo em cista, construído com 

placas de pedras de calcário do tipo orthostato e fechado com três grandes 

placas. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de dois adultos 

em posição contraída, ambos com os crânios depositados na extremidade Sul da 

sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por treze vasos cerâmicos e dois objetos em 

metal encontrados sobre as placas de cobertura da cista, três vasos cerâmicos e 

quinze artefatos em metal no interior da sepultura, junto aos esqueletos. 

2.1) Metais.  

No interior da sepultura: Uma fíbula em bronze; um alfinete em bronze; cinco anéis 

em bronze; um fio e uma fíala em bronze; quatro alfinetes em ferro; dois anéis em 

ferro. 

Na área externa da cista: Uma lâmina e uma barra em ferro. Sem informações sobre 

as dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica.  

No interior da cista: uma pequena enócoa e duas píxides. 

Na área externa, sobre as placas de cobertura: seis pequenas enócoas; duas píxides; 

um anforisco; uma taça; um jarro e dois esquifos. Sem especificações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(331) 

Túmulo I. Rua Diomidous. Terreno Kotsiopoulou. 

Referências: ArchDelt 40 (1985) [1990], p. 86-91, BCH 116 (1992), p. 854. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kotsiopoulou, na Rua Diomidous, 

área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1983 e 1985. 

Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado com finas placas de 

calcário, medindo internamente 0,72 m de comprimento por 0,48 m de largura e 

orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior da cista foram encontrados 

os restos ósseos de uma criança pequena em posição contraída, com o braço 

direito estendido e a mão sobre o abdome, o braço esquerdo dobrado em direção 

ao crânio e as pernas dobradas para o seu lado esquerdo. O crânio estava 

depositado na extremidade Sudoeste-Oeste da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas um vaso cerâmico e um 

artefato em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, com 0,073 m do comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, sem referências sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(332) 

Túmulo II. Rua Diomidous. Terreno Kotsiopoulou. 

Referências: ArchDelt 40 (1985) [1990], p. 86-91, BCH 116 (1992), p. 854. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kotsiopoulou, na Rua Diomidous, 

área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1983 e 1985. 

Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado com placas finas de 

calcário e pedras, medindo internamente cerca de 1,00 m de comprimento por 

0,60 m de largura, orientado no sentido Norte-Sul. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um jovem, em posição contraída, com os braços 

dobrados sobre o abdome e as pernas dobradas para o seu lado direito. O crânio 

estava depositado na extremidade Sul da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; um cálice; um esquifo, em cujo interior foi 

encontrada uma substância que se assemelhava a pistache. Sem referências sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(333) 

Túmulo III. Rua Diomidous. Terreno Kotsiopoulou. 

Referências: ArchDelt 40 (1985) [1990], p. 86-91, BCH 116 (1992), p. 854. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kotsiopoulou, na Rua Diomidous, 

área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1983 e 1985. 

Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado com placas grossas de 

calcário e pedras, medindo internamente cerca de 1,08 m de comprimento por 

0,65 m de largura, orientado no sentido Norte-Sul. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um jovem, em posição contraída, com os braços 

dobrados sobre o abdome e as pernas dobradas para o seu lado direito. O crânio 

estava depositado na extremidade Sul da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e um artefato 

em metal no interior da cista. 

2.1) Metais. Um anel em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa; um cálice. Sem referências sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Danaou, n. 27. 

Referências: ArchDelt 40 (1985) [1990], p. 86-91, BCH 116 (1992), p. 854.  

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Danaou, n. 27, próximo à Rua 

Kapodistriou, na área central da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1983 e 1985. 

Trata-se de um túmulo em cova simples, medindo cerca de 1,10 m de 

comprimento por 0,70 m de largura e fechado com placas de pedra de calcário. 

No interior da cova foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um vaso cerâmico datado do 

Protogeométrico sobre a placa de cobertura da cova simples. 

2.1) Cerâmica. Uma píxide, sem referências sobre suas medidas e número de 

inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(335) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous, no. 35 e Rua Aspidos. 

Referências: ArchDelt 40 (1985) [1990], p. 86-91, BCH 116 (1992), p. 854. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno M. Gritzani, no cruzamento da Rua 

Irakleous, no. 35 com a Rua Aspidos, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia entre 1983 e 1985. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas grossas de calcário e pedras, medindo internamente cerca de 

1,70 m de comprimento por 1,20 m de largura e orientado no sentido Norte-Sul. 

No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída. Na extremidade leste, foi encontrado um crânio de uma criança que, 

provavelmente, correspondia a um enterramento mais antigo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados seis vasos cerâmicos e quarenta e um 

artefatos em metal no interior da cista. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze; quatro espirais em ouro; trinta pérolas em ouro; 

uma fíala em bronze; quatro alfinetes em ferro, dois deles com as extremidades em 

bronze. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo; duas crateras; um vaso manufaturado; dois jarros. Sem 

especificações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(336) 

Túmulo Α. Rua Miaouli. Terreno Goulermas. 

Referências: ArchDelt 40 (1985) [1990], p. 86-91, BCH 116 (1992), p. 854. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno I. Goulermas, na Rua Miaouli, área 

Sul-Sudeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1983 e 1985. Trata-se de um 

túmulo em cista, construído e fechado com placas grossas de calcário e pedras, 

medindo internamente cerca de 0,75 m de comprimento por 0,40 m de largura. 

No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de uma criança em 

posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por fragmentos de vasos cerâmicos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo Β. Rua Miaouli. Terreno Goulermas. 

Referências: ArchDelt 40 (1985) [1990], p. 86-91, BCH 116 (1992), p. 854. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno I. Goulermas, na Rua Miaouli, área 

Sul-Sudeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1983 e 1985. Trata-se de um 

túmulo em cista, construído e fechado com placas grossas de calcário e pedras, 

medindo internamente cerca de 1,36 m de comprimento por 0,76 m de largura. 

No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco objetos em metal e um em osso. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, encontrado em um dos ombros; dois anéis em 

bronze, encontrados nas mãos; e dois aspirais em ouro, encontrados próximos ao 

crânio. 

2.2) Outros. Uma argola em osso, com 0,02 m de diâmetro, encontrada próximo ao 

crânio. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(338) 

Túmulo sem Numeração. Rua Belinou. A. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 88. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Photinis Kontou, na Rua Belinou, a 

oeste da Praça central Dimokratias, área central da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Banaka menciona que foram encontradas poucas 

oferendas no interior da cova. 

2.1) Cerâmica. Algumas taças. Sem informações sobre a quantidade, as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Belinou. B.  

Referências: Banaka, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 88. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Photinis Kontou, na Rua Belinou, a 

oeste da Praça central Dimokratias, área central da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Banaka menciona que foram encontradas poucas 

oferendas no interior da cova. 

2.1) Cerâmica. Algumas taças. Sem informações sobre a quantidade, as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Belinou. C. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 88. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Photinis Kontou, na Rua Belinou, a 

oeste da Praça central Dimokratias, área central da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Banaka menciona que foram encontradas poucas 

oferendas no interior da cova. 

2.1) Cerâmica. Algumas taças. Sem informações sobre a quantidade, as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(341) 

Túmulo 1. Rua Gounari. Terreno Nikolopoulos. 

Referências: Spathari, E. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 90-91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Nikolopoulos, na Rua Gounari, área 

Sudoeste de Argos (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído com grandes e grossas placas de pedra de calcário e fechado 

com duas placas. A cista estava orientada no sentido Norte-Sul e media 

internamente cerca de 2,25 m de comprimento por 1,10 m de largura. No interior 

da cista foram encontrados os restos ósseos deteriorados de um adulto, com o 

crânio situado na extremidade Norte da sepultura.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por trinta e nove vasos cerâmicos datados, 

segundo Spathari, tanto do Geométrico Médio II, quanto do Geométrico Recente 

I e II , e objetos em metal. 

2.1) Metais. Uma ponta de lança e punhais em ferro. 

2.2) Cerâmica. Duas ânforas; dois anforiscos; duas píxides; doze cálicess; oito 

esquifos, cinco em miniatura e três grandes; uma cratera; um alabastro; um cântaro; 

um vaso manufaturado do tipo pito; dezenove enócoas, cinco com borda circular e 

as outras quatorze trilobadas. Sem especificações sobre as dimensões e números de 

inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(342) 

Túmulo 2. Rua Gounari. Terreno Nikolopoulos. 

Referências: Spathari, E. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 90-93; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Nikolopoulos, na Rua Gounari, área 

Sudoeste de Argos (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo 

em cista, situado a sul do T. 1 (341), construído com grandes e grossas placas de 

pedra de calcário e fechado com duas placas. A cista estava orientada no sentido 

Oeste-Leste e media internamente cerca de 1,40 m de comprimento por 0,60-

0,64 m de largura. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto em posição contraída, com o crânio situado na extremidade Oeste da 

sepultura (PRANCHA ARG 191 A).  

2) Mobiliário Funerário: Formado por vinte e sete vasos cerâmicos e seis objetos 

em metal. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze e um fragmento de um artefato em ferro, 

encontrados próximos do crânio; um punhal em ferro, uma ponta de lança em ferro e 

uma figurinha (estatueta) zoomórfica em bronze, situados próximos às pernas do 

indivíduo. 

2.2) Cerâmica. Três cálices; um vaso manufaturado; uma enócoa e um esquifo, 

encontrados próximos do crânio do indivíduo; uma enócoa trilobada manufaturada e 

um esquifo, situados na região da bacia; quatro anforiscos, dois deles torneados e os 

outros dois manufaturados; quatro píxides; quatro cálices; seis enócoas trilobadas, 

uma delas manufaturada e as demais torneadas; um esquifo, encontrados próximo às 

pernas, onde os restos ósseos estavam deslocados. Sem especificações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(343) 

Túmulo 3. Rua Gounari. Terreno Nikolopoulos. 

Referências: Spathari, E. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 92; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Nikolopoulos, na Rua Gounari, área 

Sudoeste de Argos (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo 

em pito, medindo cerca de 1,45 m de altura por 1,10 m de diâmetro máximo. No 

interior do vaso funerário foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Um pequeno cálice; uma enócoa trilobada. Sem especificações sobre 

as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente.  
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Túmulo 4. Rua Gounari. Terreno Nikolopoulos. 

Referências: Spathari, E. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 92; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Nikolopoulos, na Rua Gounari, área 

Sudoeste de Argos (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído com placas de pedra de calcário e fechado com duas placas, 

medindo internamente cerca de 0,95 m de comprimento por 0,47 m de largura, 

orientado no sentido Oeste-Leste. Sobre uma das placas de cobertura foram 

encontrados alguns restos ósseos e um vaso cerâmico. No interior da cista foram 

também encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com as 

mãos em direção ao crânio, este virado para o ombro esquerdo.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e três artefatos em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, próximo ao ombro direito; dois anéis em 

bronze em cada uma das mãos. 

2.2) Cerâmica. Um lécito trilobado, datado do Protogeométrico, segundo Elizabet 

Spathari, sem especificações sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico.  
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Túmulo 2. Rua Karpetopoulou. 

Referências: Spathari, E. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 93; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Karpetopoulou, na área Sudeste de Argos 

(Mapas 4 e 8), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas de pedra de calcário e orientado no sentido Norte-Sul. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adolescente em 

posição contraída.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por alguns vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Vasos cerâmicos, datados, segundo Elizabet Spathari, do Geométrico 

Médio. Sem especificações sobre a quantidade, as dimensões, formas e números de 

inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Médio.  
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(346) 

Túmulo 3. Rua Karpetopoulou. 

Referências: Spathari, E. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 93; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Karpetopoulou, na área Sudeste de Argos 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, semelhante ao 

T. 2 (345) e situado a sul do mesmo, construído e fechado com placas de pedra 

de calcário e orientado no sentido Norte-Sul. Não há informações sobre o 

indivíduo, uma vez que o túmulo não foi sistematicamente escavado.  

2) Mobiliário Funerário: Não há especificações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo 4. Rua Karpetopoulou. 

Referências: Spathari, E. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 93; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Karpetopoulou, na área Sudeste de Argos 

(Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma 

cratera, datada do Geométrico Recente e encontrada a 13 metros na direção sul 

do T. 3 (346). No interior da cratera funerária foram encontrados os restos 

ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: Geométrico Recente.  
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Túmulos sem Numeração. Rua Messinias-Arkadias. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 95; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno E. Syrounis, na Rua Messinias-

Arkadias, próximo à Igreja aghios Konstandikos, na área Sul de Argos (Mapas 

4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um grupo de sepulturas, 19 no total, datado 

do Geométrico, final do Período Clássico e Helenístico. Segundo Banaka, a 

maioria dos túmulos é em cista, um em pito e alguns em cova simples. 

Entretanto, a autora não descreve o conteúdo das sepulturas e nem especifica 

quantas são datadas do Geométrico. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo dos túmulos. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo I. Rua G. Seferi e Rua A. Konstantinou. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 97; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kontogiani e A. Zouzia, no 

cruzamento da Rua G. Seferi com a Rua A. Konstantinou, na área Sul da cidade, 

(Mapas 4 e 10) durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas de pedra de calcário. No interior foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto. Uma das placas que fechavam a sepultura continha 

dois orifícios que ficavam bem acima do crânio do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco vasos cerâmicos e três objetos em 

metal. 

2.1) Metais. Um anel em bronze; dois braceletes em bronze. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas trilobadas; duas taças monocromáticas; um cálice. 

Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo II. Rua G. Seferi e Rua A. Konstantinou. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 97; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kontogiani e A. Zouzia, no 

cruzamento da Rua G. Seferi com a Rua A. Konstantinou, na área Sul da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em pito. No interior 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um objeto em metal e dois pesos de tear em 

terracota. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro. 

2.2) Cerâmica. Dois pesos de tear em terracota. Sem informações sobre suas 

dimensões e números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



385 

 

(351) 

Túmulo III. Rua G. Seferi e Rua A. Konstantinou. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 97; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kontogiani e A. Zouzia, no 

cruzamento da Rua G. Seferi com a Rua A. Konstantinou, na área Sul da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas de pedra de calcário. No interior foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e três artefatos em metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em ferro; um anel em bronze. 

2.2) Cerâmica. Um vaso trípode; sem especificação sobre sua forma, dimensões e 

número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo IV. Rua G. Seferi e Rua A. Konstantinou. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 97; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kontogiani e A. Zouzia, no 

cruzamento da Rua G. Seferi com a Rua A. Konstantinou, na área Sul da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas de pedra de calcário. No interior foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e quatro artefatos em 

metal. 

2.1) Metais. Um anel em bronze; dois alfinetes em ferro com as extremidades em 

bronze; um brinco em bronze. 

2.2) Cerâmica. Um cálice, sem informações sobre suas medidas e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo V. Rua G. Seferi e Rua A. Konstantinou. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 97; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kontogiani e A. Zouzia, no 

cruzamento da Rua G. Seferi com a Rua A. Konstantinou, na área Sul da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, cavado na 

própria rocha de calcário. No interior foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma grande ânfora intacta com ornamentação geométrica; 

fragmentos de quatro outros vasos não especificados. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo VI. Rua G. Seferi e Rua A. Konstantinou. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 97; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno S. Kontogiani e A. Zouzia, no 

cruzamento da Rua G. Seferi com a Rua A. Konstantinou, na área Sul da cidade 

(Mapas 4 e 10) durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, cavado na 

própria rocha de calcário. No interior foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por um objeto em metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo sem Numeração. Rua Diomidous. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 97-98; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Giagos, na Rua Diomidous, na área 

Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído com pedras de calcário, pequenas e grandes, com o fundo 

coberto de seixos e fechado com três placas de pedra. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, orientado no 

sentido Sul-Norte. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por fragmentos cerâmicos datados do 

geométrico. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo 1. Rua Theophanopoulou. 

Referências: Piteros, Ch. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 98; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Poulos, na Rua Theophanopoulou, n. 

14, próximo à Rua Diomidous, na área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado 

com grandes e grossas placas de pedra de calcário, orientado no sentido Norte-

Sul, medindo externamente cerca de 1,35 m de comprimento, 1,00 m de largura 

e 0,60 m de profundidade e internamente 1,14 m de comprimento, 0,68 m de 

largura e 0,40 m de profundidade. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída, com o crânio depositado na 

extremidade Sul da sepultura (PRANCHA ARG 191 B). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo 2. Rua Theophanopoulou. 

Referências: Piteros, Ch. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 98; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Poulos, na Rua Theophanopoulou, n. 

14, próximo da Rua Diomidous, na área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, encontrado a 40 m a 

oeste do T. 1 (356). A sepultura era construída e fechada com grandes e grossas 

placas de pedra de calcário, orientada no sentido Leste-Oeste e medindo 

externamente cerca de 1,20 m de comprimento por 1,00 m de largura e 

internamente 1,02 m de comprimento, 0,62 m de largura e 0,40 m de 

profundidade. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de dois 

adultos em posição contraída. O crânio do Enterramento 1 estava situado na 

extremidade Leste da cista; o do Enterramento 2, na extremidade Oeste 

(PRANCHA ARG 191 B). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo 3. Rua Theophanopoulou. 

Referências: Piteros, Ch. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 98; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Poulos, na Rua Theophanopoulou, n. 

14, próximo da Rua Diomidous, na área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, encontrado a sul do T. 2 

(357), construído e fechado com grandes e grossas placas de pedra de calcário. 

O túmulo não foi sistematicamente escavado na campanha de 1991. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da cista. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo 4. Rua Theophanopoulou. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 98; BCH 122 (1998), 

p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Poulos, na Rua Theophanopoulou, 

no. 14, próximo da Rua Diomidous, na área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, a sul do T. 3 (358), 

construído e fechado com grandes e grossas placas de pedra de calcário. Sobre 

as placas que cobriam a sepultura foi encontrado um pito. A cista estava 

orientada no sentido Nordeste-Sudoeste e media cerca de 1,40 m de 

comprimento por 1,00 m de largura. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adolescente em posição contraída, com o crânio depositado 

na extremidade Sudoeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Dois vasos datados do Protogeométrico, segundo Papadimitriou. 

Sem informações sobre as formas, dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico.  
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Túmulo 5. Rua Theophanopoulou. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 98-99; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Poulos, na Rua Theophanopoulou, 

no. 14, próximo da Rua Diomidous, na área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado 

com grandes e grossas placas de pedra de calcário e orientado no sentido Leste-

Oeste. A cista media externamente cerca de 1,30 m de comprimento por 0,85 m 

de largura e estava situada a sul do T. 2 (357). No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com o crânio 

depositado na extremidade Sudoeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e um objeto em metal 

no interior da cista. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro. 

2.2) Cerâmica. Dois vasos datados do Protogeométrico, segundo Papadimitriou. 

Sem informações sobre as formas, dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico.  
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Túmulo 6. Rua Theophanopoulou. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 99; BCH 122 (1998), 

p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Poulos, na Rua Theophanopoulou, n. 

14, próximo da Rua Diomidous, na área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 e 

6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em cista, construído com grandes 

e grossas placas de pedra de calcário, sem cobertura e orientado no sentido 

Norte-Sul. A cista media externamente cerca de 1,60 m de comprimento por 

1,10 m de largura e estava situada a leste do T. 4 (359). No interior da cista 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com o 

crânio depositado na extremidade Sul da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados próximos 

do crânio, e um objeto em metal no interior da cista. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, encontrado em uma das mãos do indivíduo. 

2.2) Cerâmica. Dois vasos datados do Protogeométrico, segundo Papadimitriou. 

Sem informações sobre as formas, dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico.  
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Túmulo 7. Rua Theophanopoulou. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 99; BCH 122 (1998), 

p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Poulos, na Rua Theophanopoulou, 

no. 14, próximo da Rua Diomidous, na área Norte-Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991. Trata-se de um pequeno túmulo em cista, construído com 

grandes e grossas placas de pedra de calcário, sem cobertura, e orientado no 

sentido Norte-Sul. A cista media externamente cerca de 0,74 m de comprimento 

por 0,30 m de largura e estava situada a sul do T. 5. Não foram encontrados 

restos ósseos ou oferendas no interior da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico.  

4) Discussão: Segundo Papadimitriou, a datação desta sepultura se dá através da 

análise estratigráfica, pois o túmulo situa-se no mesmo nível dos anteriores, 

datados do Protogeométrico. 
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Túmulo 1. Rua Gounari, n. 45. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 99; BCH 122 (1998), 

p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Mastorakos, na Rua Gounari, n. 45, 

próximo à Rua Poligenos, a oeste da Praça central Dimokratias, área central da 

cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em pito, 

medindo cerca de 1,50 m de altura e 0,90 m de largura máxima, orientado no 

sentido Leste-Oeste. O vaso funerário estava fechado com uma placa de pedra, 

com a abertura direcionada para Leste. No interior do pito foram encontrados os 

restos ósseos bastante deteriorados de, provavelmente, um adulto. Na área 

externa do pito, junto à placa de cobertura do vaso, foram encontrados restos 

ósseos bastante deteriorados de um outro indivíduo, associados a vasos 

cerâmicos. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos no interior do 

vaso funerário e outros cinco vasos cerâmicos na área externa, junto aos restos 

ósseos do segundo indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Todos os sete vasos são datados por Papadimitriou do Geométrico 

Recente. Não há informações sobre as formas, dimensões e números de inventário 

dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente.  
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Túmulo 2. Rua Gounari, n. 45. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 99; BCH 122 (1998), 

p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Mastorakos, na Rua Gounari, n. 45, 

próximo à Rua Poligenos, a oeste da Praça central Dimokratias, na área central 

da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em pito, 

medindo cerca de 0,70 m de altura e 0,50 m de largura máxima, orientado no 

sentido Nordeste-Sudoeste. Não foram encontrados restos ósseos no interior do 

pito. Entretanto, Papadimitriou acredita que se trate de um enterramento infantil, 

de um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um artefato em metal no interior 

do vaso funerário. 

2.1) Metais. Foi encontrado um artefato não identificado em bronze e ouro. Sem 

referências sobre as dimensões e o número de inventário do objeto. 

3) Data: Geométrico Recente.  
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Túmulo sem Numeração. Praça Dimokratias. Mercado Central. 

Referências: Piteros, Ch. ArchDelt 46 (1991) [1996], B1, p. 102-03; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno D. Konstantinopoulos, na Praça 

Dimokratias, onde se localiza o mercado central, na área O.T. 18, área central da 

cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1991. Trata-se de um túmulo em pito, datado 

do final do Geométrico Recente II e início do Período Arcaico. Não há 

informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da cista. 

3) Data: final do Geométrico Recente II / início do Período Arcaico.  
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Túmulo sem Numeração. Rua Polykleitou. Terreno Papaioanos. A. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 85; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Papaioanos, na Rua Polykleitou, 

próximo à Praça Aghios Petros, na área centro-Leste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado 

com placas pedras de calcário, medindo internamente cerca de 1,26 m de 

comprimento por 1,06 m de largura. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto em posição contraída (PRANCHA ARG 191 C). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por sete vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora e um anforisco encontrados imediatamente abaixo da 

placa de cobertura, na extremidade oeste da sepultura; duas taças monocromáticas; 

um cálice trípode; duas enócoas trilobadas encontradas junto ao indivíduo. Sem 

informações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo sem Numeração. Rua Polykleitou. Terreno Papaioanos. B. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 85; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Papaioanos, na Rua Polykleitou, 

próximo à Praça Aghios Petros, na área centro-Leste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado 

com placas pedras de calcário, encontrado a norte do Túmulo 366, e similar a 

ele. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos, provavelmente de 

um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e três artefatos em metal. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze; um punhal em ferro. Sem referências sobre as 

dimensões e números de inventário dos objetos. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo. Sem informações sobre as dimensões e número de 

inventário do vaso. 

3) Data: “Geométrico”.  
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Túmulo sem Numeração. Rua Polykleitou. Terreno Chrisoulas e Bousis.  

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 85-86; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Chrisoulas e G. Bousis, na Rua 

Polykleitou, próximo à Praça Aghios Petros, na área centro-Leste da cidade 

(Mapas 4 e 10),  durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas pedras de calcário, medindo cerca de 1,58 m de 

comprimento por 0,60 m de largura, orientado no sentido Leste-Oeste. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto, 

provavelmente do sexo masculino, em posição contraída e com o crânio 

depositado na extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por artefatos em metal. 

2.1) Metais. Um perneira em bronze; uma espada em ferro; uma ponta de lança em 

ferro. Sem referências sobre as dimensões e números de inventário dos objetos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulos sem Numeração. Rua Polykleitou. Terreno Chrisoulas e Bousis.  

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 85-86; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrados no Terreno Chrisoulas e G. Bousis, na Rua 

Polykleitou, próximo à Praça Aghios Petros, na área centro-Leste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1992. Trata-se de um conjunto de sepulturas em pitos 

que continham escasso mobiliário funerário. Todavia, Banaka não fornece a 

quantidade, as descrições dos túmulos e de seu conteúdo, nem informações 

sobre os indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo das sepulturas. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulos sem Numeração. Rua Polykleitou. Terreno Chrisoulas e Bousis.  

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 85-86; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrados no Terreno Chrisoulas e G. Bousis, na Rua 

Polykleitou, próximo à Praça Aghios Petros, na área centro-Leste da cidade 

(Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1992. Trata-se de um conjunto de sepulturas em cista, 

construídas e fechadas com placas de pedra de calcário. Todavia, Banaka não 

fornece a quantidade, as descrições dos túmulos e de seus conteúdos, nem 

informações sobre os indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo das sepulturas. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo IX. Rua Tripoleos. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 86-87; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Tzabellas, na Rua Tripoleos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e fechado com placas pedras de calcário, medindo cerca de 

1,60 m de comprimento por 1,40 m de largura e orientado no sentido Oeste-

Leste. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de dois adultos em 

posição contraída e com os crânios depositados na extremidade Leste da 

sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



406 

 

(372) 

Túmulo X. Rua Tripoleos. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 86-87; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Tzabellas, na Rua Tripoleos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo 

em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(373) 

Túmulo XI. Rua Tripoleos. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 86-87; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Tzabellas, na Rua Tripoleos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo 

em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(374) 

Túmulo XII. Rua Tripoleos. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 86-87; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Tzabellas, na Rua Tripoleos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo 

em pito, onde foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(375) 

Túmulo XIII. Rua Tripoleos. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 86-87; BCH 122 

(1998), p. 754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Tzabellas, na Rua Tripoleos, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e fechado com placas de pedra de calcário, onde foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(376) 

Túmulo 6. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas de pedra de calcário, onde foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto. A sepultura estava orientada no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(377) 

Túmulo 9. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto. A sepultura estava orientada 

no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(378) 

Túmulo 10. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O.  ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas de pedra de calcário, onde foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto. A sepultura estava orientada no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(379) 

Túmulo 14. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em um pequeno pito, onde 

foram encontrados os restos ósseos de uma criança. A sepultura estava orientada 

no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(380) 

Túmulo 17. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em cista, construído e 

fechado com placas de pedra de calcário, onde foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto. A sepultura estava orientada no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 18. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em um grande pito, com a 

abertura direcionada para Sudeste, onde foram encontrados os restos ósseos de 

um adulto. A sepultura estava orientada no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(382) 

Túmulo 26. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto. A sepultura estava orientada 

no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(383) 

Túmulo 28. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde 

foram encontrados restos ósseos de um adulto. A sepultura estava orientada no 

sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(384) 

Túmulo 36. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto. A sepultura estava orientada 

no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(385) 

Túmulo 39. Rua Xenophontos e Rua Diakou. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 89; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno P. Georgopoulos, no cruzamento da 

Rua Xenophontos com a Rua Ath. Diakou, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 

e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um túmulo em cova simples, onde 

foram encontrados restos ósseos de um adulto. A sepultura estava orientada no 

sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(386) 

Túmulo 16. Rua Miaouli. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 90; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Miaouli, na área Sul da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado 

com placas de pedra de calcário e orientado no sentido Leste-Oeste. No interior 

da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(387) 

Túmulo 18. Rua Miaouli. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 90; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Miaouli, na área Sul da cidade (Mapas 4, 9 

e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado 

com placas de pedra de calcário e orientado no sentido Leste-Oeste. No interior 

da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto. Sobre a placa de 

cobertura, na extremidade oeste da sepultura, foram encontradas pedras que 

formavam uma espécie de pira, medindo cerca de 0,85 m de comprimento, 0,75 

m de largura por 0,35 m de profundidade. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Recente? 
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(388) 

Túmulo 19. Rua Miaouli. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 90; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Miaouli, na área Sul da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1992. Trata-se de um túmulo em um grande pito orientado no 

sentido Leste-Oeste. Em seu interior foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(389) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. A. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em cista construído e fechado com placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto. O túmulo 

havia sido perturbado. 

2) Mobiliário Funerário: Não é possível identificar o conteúdo da sepultura, que  

foi perturbada e destruída posteriormente. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(390) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. B. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em cista construído e fechado com placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(391) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. C. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em cista construído e fechado com placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados alguns vasos cerâmicos no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Alguns vasos cerâmicos, sem informações sobre suas formas, 

dimensões e números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(392) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. D. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em cista construído e fechado com placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados alguns vasos cerâmicos no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Alguns vasos cerâmicos, sem informações sobre suas formas, 

dimensões e números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(393) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. E. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em cista construído e fechado com placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas alguns objetos em metal no 

interior da cista. 

2.1) Metais. Alguns artefatos em metal, sem informações sobre os tipos, dimensões 

números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(394) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. F. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em cista construído e fechado com placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados alguns objetos em metal no interior 

da cista. 

2.1) Metais. Alguns artefatos em metal, sem informações sobre os tipos, dimensões 

e números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(395) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. G. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em vaso funerário, uma cratera, onde foram encontrados os restos ósseos 

de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(396) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. H. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em vaso funerário, uma cratera, onde foram encontrados os restos ósseos 

de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(397) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. I. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em vaso funerário, uma cratera, onde foram encontrados os restos ósseos 

de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(398) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. J. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em vaso funerário, uma cratera, onde foram encontrados os restos ósseos 

de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(399) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. K. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em vaso funerário, uma cratera, onde foram encontrados os restos ósseos 

de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(400) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. L. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em um pequeno pito, encontrado entre dois muros de residências 

micênicas. Provavelmente, trata-se de um túmulo infantil. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(401) 

Túmulo sem Numeração. Rua Irakleous. M. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em um pequeno pito, encontrado entre dois muros de residências 

micênicas. Provavelmente trata-se de um túmulo infantil. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(402) 

Túmulo 32. Rua Irakleous. 

Referências: Psichogiou, O. ArchDelt 47 (1992) [1997], B1, p. 91; BCH 122 (1998), p. 

754. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Irakleous, no flanco leste da Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1991 e 1992. Trata-se de um 

túmulo em um pito, onde foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1. Rua Gordonos e Rua Kolokotroni. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 128; BCH 123 

(1999), p. 678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Konstantinos Koloventis, no 

cruzamento da Rua Gordonos com a Rua Kolokotroni, na área Noroeste da 

cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em pito 

orientado no sentido Norte-Sul, com a abertura para Sul. No interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 2. Rua Gordonos e Rua Kolokotroni. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 128; BCH 123 

(1999), p. 678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Konstantinos Koloventis, no 

cruzamento da Rua Gordonos com a Rua Kolokotroni, na área Noroeste da 

cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em pito. Não há 

informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 3. Rua Gordonos e Rua Kolokotroni. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 128; BCH 123 

(1999), p. 678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Konstantinos Koloventis, no 

cruzamento da Rua Gordonos com a Rua Kolokotroni, na área Noroeste da 

cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cista, 

construído e coberto com placas de pedra de calcário e orientado no sentido 

Norte-Sul. No interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto e alguns 

fragmentos cerâmicos com ornamentação geométrica. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



440 

 

(406) 

Túmulo sem Numeração. Rua Chatzi. A. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 132; BCH 123 

(1999), p. 678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Nikas, na Rua Chatzi, na área 

centro-Sul de Argos (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e coberto com placas de pedra de calcário e orientado no 

sentido Leste-Oeste. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Chatzi. B. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 132; BCH 123 

(1999), p. 678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Nikas, na Rua Chatzi, na área 

centro-Sul de Argos (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo 

em pito, orientado no sentido Leste-Oeste. Não há informações sobre o 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Rua Chatzi. C. 

Referências: Papadimitriou, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 132; BCH 123 

(1999), p. 678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno V. Nikas, na Rua Chatzi, na área 

centro-Sul de Argos (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo 

em pito, orientado no sentido Leste-Oeste e com ornamentação do Geométrico 

Recente. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 9. Rua Karatza. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 133; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Karatza, entre a Larissa e a Aspis, na área 

Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo 

em vaso funerário, uma cratera fechada com uma tigela manufaturada, decorada 

com motivos geométricos. No interior da cratera foram encontrados os restos 

ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso no interior da cratera. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa, sem informações sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 2. Rua Vas. Sophias. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 134; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Vasilissis Sophias, próximo à Praça Aghios 

Petros, na área central de Argos (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de 

um túmulo em cista, construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário e orientado no sentido Sul-Norte. A sepultura não foi sistematicamente 

examinada, pois se situava fora da área de escavação. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 3. Rua Vas. Sophias. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 134; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado na Rua Vasilissis Sophias, próximo à Praça Aghios 

Petros, na área central de Argos (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1994. Trata-se de 

um túmulo em cista, construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário e orientado no sentido Sul-Norte. No interior da cista foram encontrados 

restos ósseos de um adolescente em posição contraída, com o crânio depositado 

na extremidade Sul da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados oito vasos cerâmicos próximos ao 

crânio. 

2.1) Cerâmica. Oito vasos, sem especificações sobre suas formas, dimensões e 

números de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 3. Terreno Katsogiannos. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 138; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno E. Katsogiannos, no cruzamento da 

Rua Tsokri com a Rua Danopoulos, na área centro-oeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado 

com grandes placas de pedra de calcário, medindo externamente cerca de 1,60 m 

de comprimento por 0,94 m de largura. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico e objetos em 

metal. 

2.1) Metais. Extremidades de alfinetes; um anel em bronze; um punhal em ferro. 

Sem referências sobre as dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, sem especificações sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 4. Terreno Katsogiannos. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 138; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno E. Katsogiannos, no cruzamento da 

Rua Tsokri com a Rua Danopoulos, na área centro-oeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cista, construído e fechado 

com grandes placas de pedra de calcário, medindo externamente cerca de 1,17 m 

de comprimento por 0,90 m de largura. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 5. Terreno Katsogiannos. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 138; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno E. Katsogiannos, no cruzamento da 

Rua Tsokri com a Rua Danopoulos, na área centro-oeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em pito, onde foram encontrados 

dois crânios de adultos. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do vaso funerário foram encontrados vestígios 

de artefatos em bronze e em ferro. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 6. Terreno Katsogiannos. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 138; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno E. Katsogiannos, no cruzamento da 

Rua Tsokri com a Rua Danopoulos, na área centro-oeste da cidade (Mapas 4 e 

10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em pito fechado com uma placa 

de pedra de calcário. No interior do vaso funerário foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos, dois objetos 

em metal e um em esteatito. 

2.1) Metais. Um punhal em ferro; fragmentos de um alfinete em bronze. 

2.2) Cerâmica. Duas píxides manufaturadas; uma enócoa trilobada; um esquifo. Sem 

especificações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

2.3) Outros. Cabeça de agulha de tear em esteatito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo I. Rua Gounari. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 140; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Antovopoulos, na Rua Gounari, n. 176, 

próximo da Ágora e do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto 

com placas de pedra de calcário, medindo externamente 1,61 m de comprimento 

e, internamente, cerca de 1,10 m de comprimento por 0,70 m de largura, 

orientado no sentido Oeste-Leste. No interior foram encontrados os restos ósseos 

de um indivíduo baixo, com 0,86 m de altura aproximada, provavelmente uma 

criança em posição contraída, deitada para seu lado esquerdo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, datada do Protogeométrico, sem informações 

sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo II. Rua Gounari. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 140; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Antovopoulos, na Rua Gounari, n. 176, 

próximo da Ágora e do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cova simples, medindo cerca 

de 1,08 m de comprimento por 0,60 m de largura, orientado no sentido Sul-

Norte. No interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída, deitado para seu lado direito. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas fragmentos cerâmicos com 

ornamentação geométrica no interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo III. Rua Gounari. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 140; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Antovopoulos, na Rua Gounari, n. 176, 

próximo da Ágora e do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto 

com grandes e finas placas de pedra de calcário, orientado no sentido Leste-

Oeste. No interior foram encontrados os restos ósseos bastante deteriorados de, 

provavelmente, um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um artefato em metal no interior 

da cista. 

2.1) Metais. Fragmentos de um alfinete em bronze, sem informações sobre suas 

dimensões e número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo IV. Rua Gounari. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 140; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Antovopoulos, na Rua Gounari, no. 

176, próximo da Ágora e do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto 

com placas de pedra de calcário, medindo 1,05 m de comprimento por 0,70 m de 

largura, orientado no sentido Noroeste-Sudeste. No interior foram encontrados 

os restos ósseos de, provavelmente, um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico intacto, fragmentos 

de um vaso cerâmico e um objeto em bronze. 

2.1) Metais. Um anel em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada, datada do Protogeométrico; sem informações 

sobre suas dimensões e número de inventário; fragmentos de um vaso não 

identificado. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo V. Rua Gounari. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 140; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Antovopoulos, na Rua Gounari, n. 176, 

próximo da Ágora e do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cista, semelhante ao T. I (416) 

e situado a leste do mesmo. A cista era construída e coberta com placas de pedra 

de calcário, e orientada no sentido Oeste-Leste. No interior foram encontrados 

os restos ósseos de um indivíduo baixo, com 1,15 m de altura aproximada, 

provavelmente uma criança, em posição contraída, com as pernas dobradas para 

o seu lado esquerdo e com a mão direita dobrada sobre o peito. O crânio estava 

virado para o ombro direito e depositado na extremidade Leste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados seis artefatos em metal e uma pérola. 

2.1) Metais. Um anel em ouro; um anel em bronze; dois alfinetes em bronze; dois 

aspirais em ouro. Sem especificações sobre as dimensões e números de inventário 

dos objetos. 

2.2) Outros. Uma pérola, sem informações sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito. Rua Gounari. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 140; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Antovopoulos, na Rua Gounari, n. 176, 

próximo da Ágora e do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em pito, bastante destruído, 

situado a sul do T. III (418). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo II. Rua Gounari. 

Referências: Banaka, A. ArchDelt 49 (1994) [1999], B1, p. 140; BCH 123 (1999), p. 

678. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Antovopoulos, na Rua Gounari, no. 

176, próximo da Ágora e do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6), 

durante as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1994. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto 

com placas de pedra de calcário e orientado no sentido Norte-Sul. No interior 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto e alguns fragmentos cerâmicos 

com ornamentação geométrica. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados fragmentos cerâmicos com 

ornamentação geométirca. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo I. Terreno Tsioros. 

Referências: Sarri, E. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 94; BCH 124 (2000), p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsioros, na Rua Asklipiou, a nordeste 

do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1995. Trata-se de 

um túmulo em cova simples sem cobertura. No interior da cova foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto do sexo feminino em posição 

contraída, com os braços dobrados sobre a bacia (Enterramento I). Na área 

externa da cova, acima da sepultura, em um nível provavelmente mais recente, 

foi encontrado um crânio e alguns restos ósseos de um adulto, associado a uma 

taça do período Geométrico (Enterramento II). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no 

interior da cova, próximos ao crânio, e um instrumento em pedra, próximo do 

pescoço (Enterramento I). Na área externa da sepultura, associado ao outro 

esqueleto, foi identificado mais um vaso cerâmico (Enterramento II). 

2.1) Cerâmica.  

Enterramento I: uma enócoa monocromática; uma taça. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário. 

Enterramento II: uma taça com ornamentação “geométrica”; sem referência sobre 

suas dimensões e número de inventário. 

2.2) Outros. Enterramento I: um instrumento em pedra. 

3) Data: ambos os enterramentos são datados do período “Geométrico”. 
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Túmulo II. Terreno Tsioros. 

Referências: Sarri, E. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 94; BCH 124 (2000), p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsioros, na Rua Asklipiou, a nordeste 

do Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de 

escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1995. Trata-se de 

um pequeno túmulo em cista, construído e coberto com pedras de calcário e 

orientado no sentido Sudoeste-Nordeste. No interior da cista foram encontrados 

os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1. Terreno Skliri. 

Referências: Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96; BCH 124 

(2000), p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Skliri, na Rua Gounari, na área centro-

Oeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1995. Trata-se de um pequeno túmulo 

em cista, construído e coberto com placas de pedra de calcário. No interior da 

cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, 

com o crânio depositado na extremidade Oeste da sepultura. Na extremidade 

Sudeste havia um outro crânio de adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos intactos e 

fragmentos de um outro vaso não identificado. 

2.1) Cerâmica. Quatro taças monocromáticas; fragmentos de um vaso não 

identificado. Sem referências sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96; BCH 124 (2000), p. 

799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em pito com ornamentação típica do Geométrico Recente; a abertura 

estava direcionada para Sul. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 2. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96; BCH 124 (2000), p. 

799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, orientado no sentido Sul-Norte, construído e coberto com 

placas de pedra de calcário. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda no interior da cista. Havia 

dois vasos sobre a placa de cobertura. 

2.1) Cerâmica. Dois vasos, sem especificações sobre as formas, dimensões e 

números de inventário. Há a indicação de que eles possuam ornamentação típica do 

Geométrico Recente. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 3. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96; BCH 124 (2000), p. 

799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em pito com ornamentação típica do Geométrico Recente; a abertura 

estava direcionada para Sudoeste. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 13. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96-97; BCH 124 (2000), 

p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em pito com ornamentação típica do Geométrico Recente; a abertura 

estava direcionada para Oeste. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 19. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96-97; BCH 124 (2000), 

p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, orientado no sentido Leste-Oeste, construído e coberto com 

placas de pedra de calcário. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 25. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96-97; BCH 124 (2000), 

p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 8), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, orientado no sentido Leste-Oeste e construído com placas de 

pedra de calcário; sem placa de cobertura. A cista foi violada. Não há 

informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Geométrico Médio. 
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Túmulo 26. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96-97; BCH 124 (2000), 

p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, orientado no sentido Sul-Norte, construído e coberto com 

placas de pedra de calcário. No interior da cista foram encontrados os restos 

ósseos de um adolescente. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e objetos em 

metal. 

2.1) Metais. Alfinetes e anéis em bronze e ferro; sem referências sobre a quantidade, 

as dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora; um esquifo. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 28. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96; BCH 124 (2000), p. 

799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 5), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, construído e coberto com placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto do sexo 

masculino. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vasos cerâmico no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Uma píxide; sem informações sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: Submicênico. 
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Túmulo 29. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96; BCH 124 (2000), p. 

799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4, 8 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, construído e coberto com placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto, associados a 

alguns vasos cerâmicos manufaturados e artefatos em metal. Segundo Olga 

Psychoyos, tal conjunto constituiria um enterramento mais antigo, datado do 

Geométrico Médio, o Enterramento I. Sobre a placa de cobertura, foram 

encontrados vários vasos cerâmicos e um objeto em metal, datados do 

Geométrico Recente. Para a autora, este outro conjunto, apesar de não apresentar 

restos ósseos, constitui um enterramento mais recente, o Enterramento II. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos e artefatos em 

metal no interior da cista; doze vasos cerâmicos e uma espada em ferro sobre a 

placa de cobertura. 

2.1) Metais. No interior da cista (Enterramento I): Alfinetes e anéis em bronze e 

ferro, sem especificações sobre a quantidade e números de inventário; uma fíala em 

bronze sem referências sobre suas dimensões e número de inventário. Na área 

externa, sobre a placa de cobertura (Enterramento II): uma espada em ferro. 

2.2) Cerâmica. No interior da cista (Enterramento I): quatro pequenos vasos 

manufaturados, sem informações sobre as formas, dimensões ou números de 

inventário. Na área externa, sobre a placa de cobertura (Enterramento II): doze vasos 

torneados, sem informações sobre as formas, dimensões ou os números de 

inventário; consta apenas a indicação da datação: Geométrico Recente. 

3) Data: Enterramento I: Geométrico Médio. Enterramento II: Geométrico 

Recente. 
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Túmulo 30. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96-97; BCH 124 (2000), 

p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em pito anforiscóide, ricamente decorado com ornamentação datada do 

Geométrico Recente. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 31. Trincheira Rua Gounari. 

Referências: Psychoyos, O. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 96-97; BCH 124 (2000), 

p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado em uma trincheira na Rua Gounari, na área 

Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em vaso funerário, uma cratera, com ornamentação típica do Geométrico 

Recente. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo 1. Terreno Michalaki. 

Referências: Kolia, E. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 100; BCH 124 (2000), p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Michalaki, na Rua Seferi, na área 

central da cidade (Mapas 4, 7 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, construído e coberto com placas de pedra de calcário do tipo 

orthostato, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adolescente em posição contraída, com o 

crânio depositado na extremidade Sul-Sudoeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; uma taça. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Antigo? 
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Túmulo 2. Terreno Michalaki. 

Referências: Kolia, E. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 100; BCH 124 (2000), p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Michalaki, na Rua Seferi, na área 

central da cidade (Mapas 4, 7 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, similar ao T. 1 (437), construído e coberto com placas de pedra 

de calcário do tipo orthostato, orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da 

cista foram encontrados restos ósseos de um adolescente em posição contraída e 

com o crânio depositado na extremidade Oeste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos no interior da 

cista, ao sul da bacia do indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; uma taça. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Antigo? 
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Túmulo 3. Terreno Michalaki. 

Referências: Kolia, E. ArchDelt 50 (1995) [2000], B1, p. 100; BCH 124 (2000), p. 799. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Michalaki, na Rua Seferi, na área 

central da cidade (Mapas 4, 7 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia entre 1993 e 1995. Trata-se de um 

túmulo em cista, similar ao T. 1 (437) e ao T. 2 (438), construído e coberto com 

placas de pedra de calcário do tipo orthostato, orientado no sentido Norte-Sul. 

No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adolescente em 

posição contraída, com o crânio depositado na extremidade Sul da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos, um objeto em 

metal e um artefato em pedra. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro a oeste do crânio. 

2.2) Cerâmica. Um lécito a oeste do crânio; uma enócoa trilobada a oeste da bacia. 

Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

2.3) Outros. Um instrumento em pedra a oeste do crânio; sem informações sobre o 

tipo, as dimensões e o número de inventário. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Antigo? 
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Túmulo 1. Terreno Manou. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 87-88; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Nanou, na Rua Perouka, n. 10, 

próximo à Praça Dervenakion, ao norte da Praça Aghios Petros, na área central 

da cidade (Mapas 4 e 7), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1996. Trata-se de um túmulo em cista, 

construído e coberto por placas irregulares de pedra do tipo orthostato, orientado 

no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior da cista foram encontrados restos 

ósseos de um adulto em posição contraída, com um dos braços dobrados sobre o 

abdome e o outro dobrado em direção ao queixo. O crânio estava depositado na 

extremidade Oeste-Noroeste. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e três artefatos em 

metal. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em ferro com as extremidades em bronze; um anel em 

bronze. Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; uma taça monocromática. Sem especificações 

sobre as dimensões e números de inventários dos vasos. 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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Túmulo 2. Terreno Manou. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88; BCH 125 (2001), p. 827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Nanou, na Rua Perouka, n. 10, 

próximo à Praça Dervenakion, ao norte da Praça Aghios Petros, na área central 

da cidade (Mapas 4, 7 e 8), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1996. Trata-se de um túmulo em pito fechado 

com placa de pedra, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior do pito 

foram encontrados os restos ósseos de um adulto, com o crânio posicionado 

próximo da borda do vaso. Associado ao esqueleto no interior do vaso funerário, 

foram encontrados vasos cerâmicos datados do Geométrico Médio II; na área 

externa do pito, foram descobertos outros vasos cerâmicos datados do final do 

Geométrico Antigo II e início do Geométrico Médio I. Pappi acredita que este 

conjunto de oferendas na área externa forma um enterramento mais antigo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados seis vasos 

cerâmicos e alguns objetos em metal. Na área externa do vaso funerário, junto 

da placa de cobertura, foram encontrados outros oito vasos cerâmicos.  

2.1) Metais. Fragmentos de alfinetes em ferro com as extremidades em bronze; um 

anel em bronze. Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos 

artefatos. 

2.2) Cerâmica. No interior do pito: um cântaro; duas taças monocromáticas; uma 

píxide com tampa; duas enócoas trilobadas.  

Na área externa: Quatro enócoas trilobadas; três esquifos; um prato. Sem 

especificações sobre as dimensões e números de inventários dos vasos. 

3) Data: Enterramento I (área externa): final do Geométrico Antigo II / início do 

Geométrico Médio I. 

Enterramento II (pito): Geométrico Médio II. 
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Túmulo 3. Terreno Manou. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88; BCH 125 (2001), p. 827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Nanou, na Rua Perouka, n. 10, 

próximo à Praça Dervenakion, ao norte da Praça Aghios Petros, na área central 

da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1996. Trata-se de um túmulo em cista, 

construído e coberto por placas irregulares de pedra do tipo orthostato, orientado 

no sentido Norte-Sul. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de 

um adulto em posição contraída, com as pernas dobradas para o lado esquerdo. 

O crânio estava depositado na extremidade Sul. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; um esquifo. Sem especificações sobre as 

dimensões e números de inventários dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 4. Terreno Manou. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88; BCH 125 (2001), p. 827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Nanou, na Rua Perouka, n. 10, 

próximo à Praça Dervenakion, ao norte da Praça Aghios Petros, na área central 

da cidade (Mapas 4 e 7), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1996. Trata-se de um túmulo em cista, 

construído e coberto por placas irregulares de pedra do tipo orthostato, orientado 

no sentido Nordeste-Sudoeste, semelhante à cista do T. 1 (440). No interior da 

cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, 

com o braço direito dobrado sobre a bacia. O crânio estava depositado na 

extremidade Oeste-Noroeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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Túmulo 8. Terreno Manou. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88; BCH 125 (2001), p. 827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Nanou, na Rua Perouka, n. 10, 

próximo à Praça Dervenakion, ao norte da Praça Aghios Petros, na área central 

da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1996. Trata-se de um túmulo em pito, 

fechado com uma grande placa de pedra de calcário, orientado no sentido 

Nordeste-Sudoeste. No interior do pito foram encontrados os restos ósseos de 

um adulto com o crânio posicionado próximo à borda do vaso.  

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados um vaso cerâmico 

e um objeto em metal.  

2.1) Metais. Um anel em bronze. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo, datado do final do Protogeométrico. Sem especificações 

sobre suas dimensões e número de inventário do vaso. 

3) Data: final do Protogeométrico. 
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Túmulo 9. Terreno Manou. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88; BCH 125 (2001), p. 827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Nanou, na Rua Perouka, n. 10, 

próximo à Praça Dervenakion, ao norte da Praça Aghios Petros, na área central 

da cidade (Mapas 4 e 6), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1996. Trata-se de um túmulo em cista, 

construído e coberto por grandes e finas placas irregulares de pedra do tipo 

orthostato, medindo internamente cerca de 1,20 m de comprimento por 0,80 m 

de largura, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. O crânio estava 

depositado na extremidade Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e um artefato em 

metal. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora (PRANCHA ARG 191 D); um esquifo. Sem 

especificações sobre as dimensões e números de inventários dos vasos. 

3) Data: final do Protogeométrico. 
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Túmulo 11. Terreno Manou. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88; BCH 125 (2001), p. 827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno A. Nanou, na Rua Perouka, n. 10, 

próximo à Praça Dervenakion, ao norte da Praça Aghios Petros, na área central 

da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1996. Trata-se de um túmulo em vaso 

funerário, uma ânfora, datada do “Geométrico”, situada a Nordeste do T. 2 

(441).  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da ânfora. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: Como se trata da mesma camada estratigráfica do T. 2, sugerimos 

que o T. 11 possa ser datado do Geométrico Antigo ou do Geométrico Médio. 
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Túmulo 4. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88-89; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em cista, construído com pedras de calcário, 

fechado com uma única placa de pedra e orientado no sentido Noroeste-Sudeste. 

No interior foram encontrados os restos ósseos de um provável adulto, 

acompanhado de vários objetos do período Geométrico. Em um nível 

estratigráfico mais recente, acima, foi encontrado um outro enterramento datado 

do Período Helenístico. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e objetos em metal 

não especificados, apenas classificados como “ricos”. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 5. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88-89; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um pequeno túmulo em cista, medindo cerca de 0,65 m de 

comprimento e 0,53 m de largura, construído com placas irregulares de pedra de 

calcário do tipo orthostato, sem cobertura, e orientado no sentido Norte-Sul. A 

cista encontrava-se sob o T. 4 (447) e não apresentava restos ósseos no interior. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 6. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88-89; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em cova simples, fechado com placas de pedra de 

calcário e orientado no sentido Norte-Sul. No interior da cova foram encontrados 

os restos ósseos de, provavelmente, um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico datado do final 

do Protogeométrico. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; sem referências sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

3) Data: final do Protogeométrico. 
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Túmulo 7. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88-89; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto por grandes e finas 

placas irregulares de pedra do tipo orthostato, medindo internamente cerca de 

1,60 m de comprimento por 0,68 m de largura, orientado no sentido Norte-Sul. 

No interior da cista foram encontrados os restos ósseos perturbados de dois 

adultos.  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos e objetos em 

metal. 

2.1) Metais. Alfinetes e anéis em bronze; sem informações sobre a quantidade, as 

dimensões e os números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Duas enócoas, uma trilobada, e uma encontrada no interior de uma 

cratera (PRANCHA ARG 191 E); um esquifo. Sem referências sobre as dimensões 

e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo 8. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88-89; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto por grandes e 

grossas placas irregulares de pedra do tipo orthostato, medindo internamente 

cerca de 1,83 m de comprimento por 0,75 m de largura, orientado no sentido 

Norte-Sul. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos bastante 

deteriorados de um adulto, com o crânio situado na extremidade Sul-Sudeste da 

sepultura.  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas trilobadas; duas taças. Sem referências sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: final do Protogeométrico. 

 

 

 

 

 

 

 



486 

 

(452) 

Túmulo 9. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88-90; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em cista, construído e coberto por grossas pedras 

de calcário, orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos bastante deteriorados de um adulto.  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico e cinco objetos em 

metal. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze; um alfinete em bronze e um em ferro; um espiral 

em ouro. 

2.2) Cerâmica. Um cântaro com decoração do Geométrico Recente; sem referências 

sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo sem Numeração. Pito A. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 89, no. 3; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em pito encontrado no mesmo nível estratigráfico 

do T. 8 (451), a oeste do mesmo. O túmulo não foi sistematicamente escavado, 

uma vez que se situava fora da área de escavação. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito B. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 89, no. 3; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em pito encontrado no mesmo nível estratigráfico 

do T. 8 (451), a oeste do mesmo. O túmulo não foi sistematicamente escavado, 

uma vez que se situava fora da área de escavação. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Pito C. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 89-90; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em pito encontrado imediatamente acima da 

cobertura da cista do T. 9 (452). Neste local foi encontrada uma cratera do 

Geométrico Recente II; no mesmo nível estratigráfico, e obliquamente 

posicionado em relação à cratera, situava-se o pito funerário. O túmulo não foi 

sistematicamente escavado, uma vez que se situava fora da área de escavação. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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Túmulo sem Numeração. Ânfora. Terreno Passias. 

Referências: Pappi, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 88; BCH 125 (2001), p. 827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno K. Passias, na Rua Irakleous, n. 65, 

próximo da Rua Diomidous, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 9), durante 

as campanhas de escavações realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 

1996. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma ânfora, datado do 

Geométrico Recente II. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e objetos em metal 

não especificados, apenas classificados como “ricos”. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo sem Numeração. Terreno Kondogianni. 

Referências: Pandou, E. ArchDelt 51 (1996) [2001], B1, p. 180-81; BCH 125 (2001), p. 

827. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Kondogianni, na Rua Seferi, na área 

central da cidade (Mapas 4 e 10), durante as campanhas de escavações 

realizadas pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1996. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e fechado com placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1907/09, 1. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 128; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 83, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Sudoeste (Plantas 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista bastante destruído, encontrado em uma estrada.  

 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no meio 

da sepultura e um objeto em metal: um alfinete em ferro encontrado próximo à 

cabeça, na altura do ombro do indivíduo. Também foi identificado um botão 

encontrado embaixo do alfinete, contudo os autores não mencionam o material 

de que é feito o artefato. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro em dois fragmentos, com duas esferas em uma 

das extremidades e com 0,135 m de comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. Um cálice com duas alças horizontais e com pé alto (ou um esquifo), 

2007 (PRANCHA TIR 192 A), com 0,11 m de altura; uma enócoa manufaturada, 

13015 (II 25), com 0,11 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1907/09, 2. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 128; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 118; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 4). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre a idade e sexo do 

indivíduo. 

 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos encontrados no lado 

direito do crânio, e artefatos em metal e marfim encontrados no peito do 

indivíduo. 

2.1) Metais associado a outras matérias-primas. Um fragmento de formato espiral 

em ouro, um anel maciço em bronze, um alfinete em ferro e marfim, que tem a 

mesma forma que o alfinete do T. 1, encontrados na região do peito do esqueleto, e 

o fragmento da ponta de um alfinete, encontrados no meio da sepultura, outro 

alfinete e um fragmento não identificado em ferro. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora, 1937 (a 14), (PRANCHA TIR 192 B), com 0,33 m de 

altura; um esquifo, 2001 (d 7), com 0,105 m de altura; um cálato com três alças, 

2025 (f 1), (PRANCHA TIR 192 C), com 0,10 m de altura. 

2.3) Outros. Um disco de marfim de 0,025 m de diâmetro, um botão circular de 

marfim com 0,03 m de diâmetro. 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I. 

 

4) Discussão: Hägg data o túmulo do Geométrico Antigo I. Já Peter Gercke, do 

final do Protogeométrico, caracterizando a cerâmica presente como pertencente 

à fase de transição. 
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Túmulo 1907/09, 3. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 128; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 82, 111; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 2). Trata-se de 

um túmulo infantil em cista, medindo cerca de 0,80 m de comprimento por 0,50 

m de largura, cujas paredes e cobertura foram construídas com grandes placas de 

pedra de calcário. Não há informações sobre o sexo e nem a idade aproximada 

do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico no interior da 

cista à direita do crânio da criança. 

2.1) Cerâmica. Um anforisco, 1940 (a 18), (PRANCHA TIR 192 D), com 0,09 m 

de altura. 

3) Data: Submicênico. 
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Túmulo 1907/09, 4. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 128; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 82, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre o sexo e a idade 

aproximada do indivíduo. 

 

2) Mobiliário Funerário: Formado por apenas por um único vaso cerâmico e uma 

marca, um sinal de um objeto de metal (ferro?). 

2.1) Metais. Sinal de um objeto não identificado em ferro? 

2.2) Cerâmica. Um cálice com duas alças horizontais e pé alto (um esquifo), 2008 (e 

3), (PRANCHA TIR 193 A), com 0,11 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1907/09, 5. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 128; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 116; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 4). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre a idade e nem o sexo 

do indivíduo. 

 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrado oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I. 

 

4) Discussão: A datação se dá de acordo com a análise estratigráfica em conjunto 

com os demais enterramentos encontrados na Necrópole Sudoeste. 
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Túmulo 1907/09, 6. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 128; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 118; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Sudoeste (Plantas 1 e 4). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre a idade e o sexo do 

morto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos encontrados no interior 

da cista ao lado esquerdo do crânio do indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo, d 6, (PRANCHA TIR 193 B), com 0,09 m de altura; 

duas tigelas manufaturadas, II 18 e II 29, com 0,16 m de altura aproximada. 

3) Data: Geométrico Antigo II. 

4) Discussão: Hägg data o túmulo do Geométrico Antigo II, porém Peter Gercke 

indica que a cerâmica é característica do final do GA e início do Geométrico 

Médio I. De acordo com a datação do esquifo d 6, concordamos com Hägg, pois 

o vaso possui características do final do Geométrico Antigo II. 
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Túmulo 1907/09, 7. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 82, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre o sexo e nem a idade 

do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por objetos em bronze. Não foi encontrado 

nenhum artefato em cerâmica no interior do túmulo. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, com 0,265 m de comprimento; um disco em 

bronze e, embaixo deste, uma esfera também em bronze, encontrados todos na altura 

do ombro; dois fragmentos de bronze encontrados na região do ventre; um alfinete 

em ferro ornado com uma esfera em bronze, com cerca de 0,13 m do comprimento 

preservado, encontrado junto aos joelhos; um anel em bronze fino com 0,02 m de 

diâmetro, situado no meio da sepultura e, ainda, um outro fragmento de ferro. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1907/09, 8. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 82, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Os autores apenas informam que o esqueleto 

estava em um local estreito com os vasos cerâmicos depositados juntamente com 

ele. Não há informações sobre o sexo e nem sobre a idade aproximada do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no 

interior da cista, próximos aos pés do esqueleto. 

2.1) Cerâmica. Uma hídria manufaturada monocromática, 2042 (II 20), 

(PRANCHA TIR 193 C), com 0,31 m de altura, encontrada próxima à borda do 

indivíduo; uma taça com uma única alça, 2036 (e 7), com 0,09 m de altura e 

diâmetro. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1907/09, 9. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 116; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 4). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre o sexo e idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico / Geométrico Antigo I. 

4) Discussão: A datação se dá de acordo com a análise estratigráfica em conjunto 

com os demais enterramentos encontrados na Necrópole Sudoeste. 
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Túmulo 1907/09, 10. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 82, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre o sexo e idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrada apenas uma esfera em ferro e fragmentos 

de um alfinete em ferro, encontrados na região do peito do morto. 

2.1) Metais. Uma esfera e um alfinete em ferro, encontrado na altura do peito do 

indivíduo. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1907/09, 11. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 82, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre o sexo e idade 

aproximada do morto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um único vaso cerâmico encontrado no 

interior da sepultura. Na área externa, sobre as placas de cobertura, foi 

encontrado um vaso monocromático. 

2.1) Cerâmica.  

Na área interna: uma enócoa trilobada monocromática, 1955 (b 1), encontrada no 

lado direito do crânio do morto, com 0,3 m de altura. 

Na área externa: um vaso monocromático, sem informações sobre dimensões e  

número de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1907/09, 12. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 118; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 4). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista, em parte destruído, onde foi encontrado o crânio. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos encontrados no interior 

do túmulo, na extremidade direita da sepultura. 

2.1) Cerâmica. Uma tigela manufaturada trípode com decoração incisa, 2043 (II 33), 

(PRANCHA TIR 193 D), com 0,13 m de altura; uma taça, 2044 (d 18), 

(PRANCHA TIR 193 E), com 0,06 m de altura; uma enócoa fragmentada, 2034 (b 

7). 

3) Data: Geométrico Antigo I. 
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(470) 

Túmulo 1907/09, 13. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo infantil em cista, medindo cerca de 0,80 m de comprimento por 0,60 

m de largura. Não há informações sobre a orientação da cista e nem sobre o sexo 

ou a idade aproximada da criança. O crânio encontrava-se em duas partes da 

sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por quatro objetos em metal, um em 

faiança e outro em pedra. Não havia artefatos em cerâmica. Os objetos, em 

geral, se encontravam em pequenos fragmentos e no meio da sepultura. 

2.1) Metais. Um instrumento para entalhar em bronze, com cerca de 0,083 m de 

comprimento preservado; dois anéis em bronze, um maciço, com 0,015 m de 

diâmetro e outro em espiral e com 0,02 m de diâmetro aproximadamente. 

2.2) Outros. Uma placa de faiança perfurada, provavelmente como resquício de um 

colar; um botão de esteatito. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(471) 

Túmulo 1907/09, 14. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1). Trata-se de um 

túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre as dimensões ou sobre a 

orientação da cista, nem sobre o sexo ou a idade aproximada do morto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por dois vasos cerâmicos encontrados ao 

lado direito do crânio do indivíduo. 

2.1) Metais. Uma enócoa manufatura, II 21, com 0,135 m de altura; um cântaro, II 

34, (PRANCHA TIR 194 A), com 0,075 m de altura. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



507 

 

(472) 

Túmulo 1907/09, 15. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 124; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1). Trata-se de um 

túmulo de adulto em cista. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: Os autores, a partir da análise estratigráfica, não proporcionam uma 

datação mais pracisa para o enterramento, apenas indicam que se trata do 

“Geométrico”. 
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(473) 

Túmulo 1907/09, 16. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 119; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214; Gercke, P. “Geometrische Keramik 

und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 5). Trata-se de 

um túmulo de adulto em cista. Não há informações sobre as dimenões ou 

orientação da cista, nem sobre a idade e o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos distribuídos pelos 

dois lados do corpo do indivíduo. À direita do crânio, foi encontrada uma 

enócoa e um esquifo e à esquerda, duas taças. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa torneada com a borda circular, 1953 (b 13), 

(PRANCHA TIR 194 B), com 0,147 m de altura; duas taças, 2022 (d 19) e 2021 (d 

35), (PRANCHA TIR 194 C); um esquifo, 1999 (d 15), com 0,09 m de altura. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(474) 

Túmulo 1907/09, 17. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 83, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo infantil em cista medindo cerca de 0,60 m de comprimento e 0,40 m 

de largura. Não há informações sobre a orientação da cista, nem sobre o sexo e a 

idade da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no 

interior da cista. 

2.1) Cerâmica. Uma taça com pé alto, 3802 (e 16) (PRANCHA TIR 194 D), com 

0,095 m de altura; uma enócoa torneada triolobada com bico frontal, 1943 (b 2) 

(PRANCHA TIR 194 E), com 0,14 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(475) 

Túmulo 1907/09, 18. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 83, 115; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Planta 1 e 3). Trata-se de 

um túmulo infantil em cista, medindo cerca de 0,67 m de comprimento e 0,40 m 

de largura. Não há informações sobre a orientação da cista, nem sobre a idade ou 

o sexo da criança. Todavia, trata-se de uma criança bem pequena, pois debaixo 

do crânio foram encontrados dentes de leite e, ainda, uma pedra talhada 

obliquamente situada na região da orelha. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos em miniatura 

encontrados no interior da sepultura.  

2.1) Cerâmica. Uma enócoa em miniatura, 1956 (b 15) com 0,065 m de altura; um 

esquifo em miniatura, e 5, (PRANCHA TIR 194 F), com 0,05 m de altura; um pote 

para cozimento manufaturado monocromático. 

2.2) Outros. Uma pedra para entalhar, encontrada na região da orelha do esqueleto. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(476) 

Túmulo 1907/09, 19. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 130; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 82, 138; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 4). Trata-se de 

um túmulo de adulto em pito, II 1, com 1,60 m de altura aproximada. O pito era 

fechado por um fragmento de um outro vaso. No interior, o crânio encontrava-se 

para cima, em direção à borda do vaso e os pés para baixo (PRANCHA TIR 

195 A). Não há informações sobre a orientação do pito, nem sobre a idade 

aproximada ou o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados três vasos 

cerâmicos. 

2.1) Metais. Um espiral em ouro (PRANCHA TIR 195 B), sem informações sobre 

as dimensões e número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Um estano com tampa, 2027 (f 2) (PRANCHA TIR 195 C), com 

0,16 m de altura; duas enócoas trilobadas torneadas: 1951 (b 11) (PRANCHA TIR 195 

D), com 0,08 m de altura, e 1954 (b 14), com 0,078 m de altura. 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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(477) 

Túmulo 1907/09, 20. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 128; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 143; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo de adulto em pito, II 2, do mesmo formato que o pito do T. 19 (476), 

entre 1,20 e 1,50 m de altura aproximadamente. Não há informações sobre a 

orientação do pito, nem sobre a idade ou o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e um objeto de metal. 

2.1) Metais. Uma espada em ferro com a empunhadurao revestida de madeira; com 

0,36 m de comprimento preservado e 0,037 m de largura. 

2.2) Cerâmica. Um jarro manufaturado (PRANCHA TIR 195 E) e uma píxide com 

motivos ornamentais e figuras animais (pássaros), ambos datados do final do 

Geométrico Médio II e início do Geométrico Recente I, da primeira metade do 

século VIII (PRANCHA TIR 195 F). Sem informações sobre as dimensões e os 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(478) 

Túmulo 1907/09, 21. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 130; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 139; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 5). Trata-se de 

um túmulo de adulto em pito, II 3, com 1,50 m de altura e 1,0 m de diâmetro. 

Não há informações sobre a orientação do pito, nem sobre a idade e o sexo do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados três vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Um anforisco, a 12, (PRANCHA TIR 195 G), com 0,11 m de 

altura; uma enócoa fragmentada, b 6, com 0,23 m de altura preservada; uma taça, d 

20. 

3) Data: Geométrico Médio I. 
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(479) 

Túmulo 1907/09, 22. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 131; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 142; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo em vaso funerário: duas crateras, 1966 (c 1) (PRANCHA TIR 196 

A), com 0,36 m de altura aproximada, e (c 3) (PRANCHA TIR 196 B), com 

0,30 m de altura aproximadamente e 0,29 m de diâmetro, uma dentro da outra. 

Não há informações sobre a orientação das crateras. Não foram encontrados 

ossos humanos nos vasos funerários, apenas ossos e dentes de porco. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram encontrados vasos cerâmicos, objetos em 

metal ou qualquer outro material associados às crateras. 

3) Data: Geométrico Recente II (final). 
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(480) 

Túmulo 1907/09, 23. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 131; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Planta 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo de adulto em pito, II 8, com 1,20 m de altura aproximada e 0,62 m de 

diâmetro, fechado com uma cratera e uma pedra irregular em calcário 

(PRANCHA TIR 196 C). Não há informações sobre a orientação do pito e nem 

sobre a idade e o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito não foi encontrada oferenda de 

nenhuma natureza. Entretanto, sobre o pito, a cratera e a pedra havia uma enócoa 

manufaturada e uma taça micênica que parecem estar associadas ao 

enterramento, segundo Müller e Oelmann. 

2.1) Cerâmica. Na área externa: uma enócoa manufaturada, 1957 (II 22), com 0,15 

m de altura; uma taça micênica, com 0,15 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(481) 

Túmulo 1907/09, 24. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 131; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 139; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 5). Trata-se de 

um túmulo de adultos em pito, II 9, com 1,20 m de altura aproximadamente, 

fechado com uma placa de pedra. No interior havia dois esqueletos. Não há 

informações sobre a orientação do pito, nem sobre a idade e o sexo dos 

indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no 

interior do pito e mais um identificado na área externa do vaso funerário.  

2.1) Cerâmica.  

Na área interna: uma enócoa torneada trilobada com a alça trançada, 1948 (b 8) 

(PRANCHA TIR 196 D), com 0,24 m de altura; um esquifo, 1998 (d 10) 

(PRANCHA TIR 197 A), com 0,07 m de altura.  

Na área externa do pito: uma tigela manufaturada para cozimento, II 30. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(482) 

Túmulo 1907/09, 25. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 131; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 143; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Planta 1). Trata-se de um 

túmulo infantil em pito, II 13, com uma altura aproximada de 0,75 m. Não há 

informações sobre a orientação do pito, nem sobre a idade e o sexo da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico encontrado no interior do 

pito.  

2.1) Cerâmica. Uma taça, d 21. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: Os autores, a partir da análise estratigráfica, não apresentam uma 

datação mais precisa do enterramento. 
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(483) 

Túmulo 1907/09, 26. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 131-32; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 215; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo infantil em pito, II 14, com o mesmo formato do pito do T. 23 (480) 

e com altura média de 0,65 m. Não há informações sobre a orientação do pito, 

nem sobre a idade e o sexo da criança. Müller e Oelmann afirmam que os restos 

ósseos da criança foram encontrados na extremidade leste do vaso. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados catorze vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa torneada trilobada, 1949 (b 9) (PRANCHA TIR 197 

B), com 0,123 m de altura; um lécito manufaturado, 2037 (II 28) (PRANCHA TIR 

197 C), com 0,055 m de altura; nove taças, d 26-27, d 30-31, d 34 (PRANCHA TIR 

197 D), d 36-39, com alturas entre 0,035 e 0,045 m aproximadamente; um anforisco 

manufaturado, pintado e com um orifício de saída frontal, 1936 (a 13) (PRANCHA 

TIR 197 E), com 0,125 m de altura; uma cratera, 1973 (c 8) (PRANCHA TIR 198 

A), com 0,13 m de altura; um cântaro, 2003 (d 14) (PRANCHA TIR 198 B), com 

0,075 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(484) 

Túmulo 1907/09, 27. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214-15; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo de adulto em pito, II 10, no mesmo formato dos pitos dos Túmulos 

T. 23 (480) e T. 26 (483), com altura média de 0,90 m e 0,70 m de diâmetro. 

Não há informações sobre a orientação do pito, nem sobre a idade e o sexo do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foi encontrado um vaso cerâmico. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo, 1996 (d 16), com alças e pança monocromáticas e 

decoração em zig-zag, com 0,075 m de altura,  

3) Data: Geométrico Médio II / Geométrico Recente I. 

 

 

 

 

 

 

 

 



520 

 

(485) 

Túmulo 1907/09, 28. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 215; Gercke, P. “Geometrische Keramik 

und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo de um adulto em vaso funerário totalmente destruído, 

provavelmente, um pito ou uma cratera. Não há informações sobre as dimensões 

nem a orientação do vaso, nem sobre a idade e o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do vaso foram encontrados sete vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora fragmentada, 1929 (a 3) (PRANCHA TIR 198 C), com 

0,57 m de altura; duas crateras fragmentadas: 1980a-c (c 16), com 0,26 m de altura 

preservada e 0,29 m de diâmetro (PRANCHA TIR 198 D), e 1995 + 9225 + 9234 

(c 17), com 0,26 m de altura e 0,34 m de diâmetro; dois cântaros: 2040 (d 8), 

monocromático, com 0,17 m de altura, e 2006 (d 17), com 0,10 m de altura e 0,21 m 

de diâmetro; dois potes manufaturados para cozimento, II 31 e II 32. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(486) 

Túmulo 1907/09, 29. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 138-39; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 4). Trata-se de 

um túmulo infantil em pito, II 5, sem qualquer tipo de cobertura. Não há 

informações sobre as dimensões e a orientação do pito, nem sobre a idade e o 

sexo da criança. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foi encontrado apenas um vaso 

cerâmico próximo ao crânio d indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa torneada trilobada com a base plana, 1952 (b 12) 

(PRANCHA TIR 198 E), com 0,10 m de altura. 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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(487) 

Túmulo 1907/09, 30. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214; Gercke, P. “Geometrische Keramik 

und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo infantil em pito, II 6, fechado por uma placa de pedra. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação do pito, nem sobre a idade e o sexo 

do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados oito vasos 

cerâmicos, todos em miniatura, e objetos em bronze e ferro. 

2.1) Metais. Três anéis em bronze, dois em ferro, com diâmetro aproximado de 

0,022 m e uma figura de um pássaro em bronze em relevo. 

2.2) Cerâmica. Quatro anforiscos, 1930-1933 (a 8-11), (PRANCHA TIR 199 A, 

199 B, 199 C e 199 D), com altura média variando entre 0,11 e 0,125 m; um esquifo 

com orifício de saída – um bico frontal, 2928 (d 3) (PRANCHA TIR 199 E), com 

0,06 m de altura; outros dois esquifos: 2012 (d 12), com 0,05 m de altura e 2013 (d 

1), (PRANCHA TIR 199 F), com 0,045 m de altura; uma taça, 2020 (d 32) 

(PRANCHA TIR 200 A). 

3) Data: final do Geométrico Médio II / início do Geométrico Recente I. 

4) Discussão: Foley e Gercke datam o enterramento do final do Geométrico Médio 

II. Hägg data do Geométrico Recente I. Pelos motivos ornamentais dos vasos, 

acreditamos que eles possam ser datados do período de transição, embora já 

apresentem motivos específicos do Geométrico Recente I. 
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(488) 

Túmulo 1907/09, 31. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 140; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214; Gercke, P. “Geometrische Keramik 

und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 5). Trata-se de 

um túmulo infantil em uma píxide com forma de pito, 28210 (a 16), com duas 

alças, fechada por uma placa de pedra (PRANCHA TIR 200 B e 200 C), com 

0,43 m de altura aproximada. Não há informações sobre a orientação da píxide, 

nem sobre a idade e o sexo da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: final do Geométrico Médio II. 

4) Discussão: A datação do enterramento se dá a partir da análise dos motivos 

ornamentais da píxide funerária (PRANCHA TIR 200 C). 
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(489) 

Túmulo 1907/09, 32. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 138; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 4). Trata-se de 

um túmulo de um adulto em pito, II 4, fechado por placas de pedra na borda e no 

fundo. Metade do vaso estava destruída; o vaso possuía entre 1,20 e 1,50 m de 

altura reconstituída, aproximadamente. Não há informações sobre a orientação 

do pito, nem sobre a idade e o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos no interior do 

pito. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa torneada trilobada, 1944 (b 3) (PRANCHA TIR 200 

D), com 0,27 m de altura; uma taça, 4342 (d 22), com 0,048 m de altura. 

3) Data: Geométrico Antigo I. 
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(490) 

Túmulo 1907/09, 33. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 133; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 215; Gercke, P. “Geometrische Keramik 

und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo de um adulto em um grande pito, II 11, com altura média entre 0,90 e 

1,30 m. O vaso apresentava um buraco no fundo, e foi encontrado parcialmente 

destruído. Não há informações sobre a orientação do pito, nem sobre a idade e o 

sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos no interior do 

pito. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo, 2039 (d 5), com 0,095 m de altura; uma taça, 2032 (d 

23), com 0,07 m de altura; uma enócoa manufaturada, 1959 (II 24), com 0,175 m de 

altura. 

3) Data: final do Geométrico Médio II / início do Geométrico Recente I. 
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(491) 

Túmulo 1907/09, 34. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 133; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 143; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Planta 1) Trata-se de um 

túmulo de adulto em pito, II 12, com altura média entre 0,90 e 1,30 m 

aproximadamente, parcialmente destruído, semelhante ao pito do T. 33 (490). 

Não há informações sobre a orientação do pito nem sobre a idade e o sexo do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: Foley data a sepultura do final do Geométrico Médio, início do 

Geométrico Recente. Já  Hägg e Gercke a classificam como um dos poucos 

túmulos de Tirinto que não foi possivel datar, principalmente pelo fato de não 

conter nenhuma oferenda funerária; os autores a datam apenas como 

“Geométrico”. 
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(492) 

Túmulo 1907/09, 35. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 133; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 139; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 5). Trata-se de 

um túmulo infantil em um pito, II 7, fechado por uma placa de pedra. Não há 

informações sobre a orientação do pito. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos no interior do 

pito funerário. 

2.1) Cerâmica. Dois esquifos: um com base plana, 2005 (d 11) (PRANCHA TIR 

200 E), com 0,04 m de altura e o outro com pé alto, (e 1), (PRANCHA TIR 200 F), 

com 0,09 m de altura; um anforisco torneado com formato circular, a 19, 

(PRANCHA TIR 201 A), com 0,08 m de altura e um anforisco manufaturado em 

miniatura com orifício de saída frontal, 1935 (II 19) (PRANCHA TIR 201 B), com 

0,097 m de altura, encontrado na altura do ombro da criança. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(493) 

Túmulo 1907/09, 36. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 133; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 141-42; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo infantil em uma ânfora com alças horizontais na pança, II 15, 

bastante danificada, medindo cerca de 0,40 m aproximadamente de altura. Não 

há informações sobre a orientação da ânfora, nem sobre a idade e o sexo da 

criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: final do Geométrico Médio II / início do Geométrico Recente I. 

4) Discussão: Apesar do estado danificado da ânfora, todos os autores a datam 

aproximadamente do início do Geométrico Recente pela estratigrafia e pela 

proximidade e semelhança com a ânfora do T. 1907/09, 37, (494). 
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(494) 

Túmulo 1907/09, 37. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 133; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 142; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 215; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo infantil em uma ânfora, II 16, semelhante à ânfora funerária do T. 36 

(493). Não há informações sobre as dimensões e orientação do vaso, nem sobre 

a idade e o sexo da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos no interior da 

ânfora funerária e, dois outros na área externa da ânfora, imediatamente na borda 

da ânfora. 

2.1) Cerâmica.  

Na área interna: um pequeno cântaro, 2000 (d 13) (PRANCHA TIR 201 C), com 

0,058 m de altura; duas taças: 2019 (d 25) (PRANCHA TIR 201 D), com 0,047 m 

de altura, e 2018 (d 28), com 0,05 m de altura.  

Na área externa: um esquifo, 2011 (d 9) (PRANCHA TIR 201 E), com 0,08 m de 

altura; um anforisco manufaturado no estilo granular de Micenas (PRANCHA 

TIR 201 F). 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo 1907/09, 38. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 133; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 142; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 215; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo infantil em uma grande ânfora, a 1, (PRANCHA TIR 201 G), com 

0,755 m de altura. Não há informações sobre as dimensões e a orientação do 

pito, nem sobre a idade e o sexo da criança. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da ânfora foram encontrados oito vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Um cântaro, 2004 (d 2) (PRANCHA TIR 202 A), com 0,07 m de 

altura; três taças: 4344 (d 33) (PRANCHA TIR 202 B), com 0,053 m de altura, 

2016 (d 29) (PRANCHA TIR 202 C), com 0,045 m de altura, e d 40; um jarro 

manufaturado, 1958 (II 26) (PRANCHA TIR 202 D), com 0,095 de altura; uma 

enócoa torneada trilobada, 1945 (b 4) (PRANCHA TIR 202 E), com 0,173 m de 

altura; uma tigela para cozimento manufaturada, 3565, (PRANCHA TIR 202 F), 

com 0,05 m de altura; um jarro manufaturado com tampa, 1965 (II 27), com 0,075 

m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(496) 

Túmulo 1907/09, 39. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 134; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 142; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 215; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo infantil em uma grande ânfora, a 2, semelhante à ânfora do 

enterramento T. 38 (495) (PRANCHA TIR 203 A), fechada por um fragmento 

de pito. Não há informações sobre as dimensões e orientação do vaso, nem sobre 

a idade e o sexo da criança. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da ânfora foram encontrados quatro vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas: uma manufaturada, II 23, com 0,105 m de altura, a 

outra torneada trilobada, 1950 (b 10) (PRANCHA TIR 203 B), com 0,13 m de 

altura; duas taças: 2035 (d 41), (PRANCHA TIR 203 C), com 0,066 m de altura e 

2030 (d 24) com 0,068 m de altura. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(497) 

Túmulo 1907/09, 40. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 134; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 104; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Plantas 1 e 4) Trata-se de 

um túmulo de um adulto em fossa, cova simples, orientado no sentido Leste. 

Nos pés do esqueleto do T. 40 havia uma grande placa de pedra; próximo do 

esqueleto foi encontrado um dente de porco. Não há informações sobre a idade e 

o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foi encontrado um vaso cerâmico e 

um fragmento triangular de argila, e um dente do porco. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo, semelhante ao encontrado no T. 1907/09, 2 (459); um 

fragmento triangular. 

2.2) Outros. Um dente de porco. 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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(498) 

Túmulo 1907/09, 41. Necrópole Sudoeste. 

Referências: Müller, W. und Oelmann, F. Tiryns I, 1912, p. 134; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76-85, 105; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 215; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole sudoeste (Planta 1 e 6). Trata-se de 

um túmulo de um adulto em fossa, cova simples. O esqueleto encontrava-se 

deitado de costas, com as pernas fechadas (posição estendida?) e com os braços 

dobrados e as mãos sobre o peito. Não há informações sobre as dimensões e a 

orientação da cova e do esqueleto, nem sobre a idade e o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foram encontrados dois vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa, 1946 (b 5), com 0,16 m de altura; um esquifo, 2002 (d 

4), com 0,105 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(499) 

Túmulo 1924/1. Jardim Balaskas, no interior da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Cidadela micênica, na Acrópole, no 

interior da fortificação, no Jardim Balaskas, durante a campanha de 1924 

(Plantas 1 e 5). Trata-se de um túmulo em cista retangular, cujas paredes a 

cobertura eram formadas por placas de pedra de calcário. No interior havia a 

inumação de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foram encontrados sete vasos 

cerâmicos e seis objetos em metal. 

2.1) Metais. Quatro anéis em bronze, um anel em ferro e um alfinete em ferro. Não 

há informações sobre o número de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Duas ânforas, 4256 e 3862, com 0,33 e 0,16 m de altura 

respectivamente; uma píxide, 4249, com 0,066 m de altura; um esquifo, 3859, com 

0,041 m de altura; um anforisco manufaturado, 3877, com 0,10 m de altura; uma 

enócoa, 3854, com 0,20 m de altura e uma olpa, 3850, com 0,092 m de altura. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(500) 

Túmulo 1925/1. No interior da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007; Coldstream, J. N. GGP, 1968, p. 121, 124, Pl. 25h. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Cidadela, na Acrópole, no interior da 

fortificação, durante a campanha de 1925 (Plantas 1 e 5). Não há informações 

sobre o tipo do túmulo. No interior havia a inumação de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foram encontrados nove vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Duas ânforas: 9343 e 3875, com 0,075 e 0,15 m de altura 

respectivamente, a primeira torneada e a segunda manufaturada; três enócoas 

torneadas: uma trilobada com a base plana, 4253 (PRANCHA TIR 203 D), 4245 e 

4248, com 0,14 m , 0,095 e 0,14 m de altura respectivamente; uma píxide com 

tampa, 3817 e 10586, com 0,105 m de altura (com a tampa); dois esquifos, 3827 e 

4347, com 0,097 m e 0,15 m de altura respectivamente; uma olpa, 3845, com 0,074 

m de altura. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(501) 

Túmulo 1926/1. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p. 2; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, na Seção F, durante a 

campanha de 1926 (Plantas 1 e 4). Trata-se de um túmulo em cista, cujas 

paredes e cobertura eram constituídas por placas de pedra de calcário. No 

interior da cista havia a inumação de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foi encontrado apenas um vaso 

cerâmico. 

2.1) Cerâmica. Uma taça, 4340, com 0,051 m de altura. 

3) Data: Geométrico Antigo I. 
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(502) 

Túmulo 1926/2. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, na Seção F, durante a 

campanha de 1926 (Plantas 1 e 5). Trata-se de um túmulo em cista, cujas 

paredes e cobertura eram constituídas por placas de pedra de calcário. No 

interior da cista havia a inumação de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos e um anel em 

bronze. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, sem referências sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa, 4251, com 0,23 m de altura; dois esquifos, 3858 e 

4349, com 0,118 m e 0,10 m de altura respectivamente. 

3) Data: Geométrico Médio II. 

 

 

 

 

 

 

 



538 

 

(503) 

Túmulo 1926/3. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p. 2; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, no túmulo D, na Sessão II, 

durante a campanha de 1926 (Plantas 1 e 6). Trata-se da inumação de um 

indivíduo adolescente em pito. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados cinco vasos cerâmicos no interior do 

pito. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas manufaturadas: 3849 e 3870, com 0,12 m e 0,113 m 

de altura respectivamente; um cântaro, 9318, com 0,12 m de altura; um esquifo, 

4348, com 0,084 m de altura; uma pequena taça, 4346, com 0,06 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(504) 

Túmulo 1926/4. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, na Sessão F, durante a 

campanha de 1926 (Plantas 1 e 2). Trata-se da inumação de um adulto (?) em 

cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Duas taças: 3797 e 28278, com 0,081 m e 0,065 m de altura 

respectivamente. 

3) Data: Submicênico. 
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(505) 

Túmulo 1926/6. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a Oeste da Cidadela, na Sessão G, durante a 

campanha de 1926 (Plantas 1 e 5). Trata-se da inumação de um adulto (?) em 

vaso funerário, uma ânfora fechada com uma píxide de duas alças, 4235, com 

0,51 m de altura e 0,44 m de diâmetro. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos, quatro objetos 

em bronze e, ainda, duas pérolas em cristal de rocha no interior da ânfora. 

2.1) Metais. Dois espirais em bronze, um anel em bronze e um alfinete em ferro com 

a extremidade em bronze, sem referências sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo, 4252, com 0,055 m de altura; três taças, 4345, 3529 e 

4339, com 0,05 m, 0,04 m e 0,088 m de altura respectivamente. 

2.3) Outros. Duas pérolas em cristal de rocha, sem informações sobre o número de 

inventário. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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Túmulo 1926/7. Sul da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sul da Cidadela, na Sessão E, durante a 

campanha de 1926 (Plantas 1 e 6). Trata-se da inumação de um adulto (?) em 

vaso funerário, uma cratera, parcialmente destruída, medindo cerca de 1,19 m de 

altura e 0,31 m de diâmetro na altura do ombro. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário.  

3) Data: Geométrico Recente II. 

4) Discussão: A datação se dá de acordo com a análise estratigráfica e o contexto 

relacionado aos outros enterramentos. 
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Túmulo 1926/8. Área Phylaki. 

Referências: Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado ao sul da área Phylaki, durante a campanha de 

1926 (Plantas 1 e 6). Trata-se da inumação de um adulto (?) em pito. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. Na área imediatamente externa do vaso, foram 

identificados três vasos cerâmicos associados ao enterramento. 

2.1) Cerâmica. Dois esquifos: 3054 e 3055, com 0,115 m e 0,12 m de altura 

respectivamente cada; uma taça, 3056, com 0,058 m de altura. 

3)  Data: Geométrico Recente I. 
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Túmulo 1926/9. Sudoeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

4) Descrição geral: Encontrado a sudoeste da Cidadela, na área Phylaki, durante a 

campanha de 1926 (Plantas 1 e 3). Trata-se da inumação de um adulto (?) em 

cista, medindo cerca de 1,63 m de comprimento por 0,40 m de largura. 

5) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos, objetos em 

metal e, ainda, quarenta e seis pérolas em cristal de rocha no interior da cista. 

2.1) Metais. Três anéis em bronze, sem referências sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Um anforisco, 3059, com 0,12 m de altura; uma píxide ovóide, 3057, 

com 0,085 m de altura; um esquifo, 3058, com 0,077 m de altura. 

2.3) Outros. Quarenta e seis pérolas em cristal de rocha, provavelmente, 

pertencentes a um colar. Sem informações sobre o número de inventário. 

6) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1927/1. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, G. und Hiesel, G. 

Tiryns VIII, 1975, p. 27; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, a sudeste da Casa M, 

durante a campanha de 1927 (Plantas 1 e 6). Trata-se de uma inumação de um 

adulto (?) em pito. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por apenas um vaso cerâmico. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo, 4255, com 0,12 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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Túmulo 1927/2. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, a sudeste da Casa M, 

durante a campanha de 1927 (Planta 1). Trata-se de uma inumação de um adulto 

(?) em pito. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por apenas objetos em metal, sem 

especificações sobre o tipo, a quantidade ou o número de inventário deles. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1927/3. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, G. und Hiesel, G. 

Tiryns VIII, 1975, p. 27; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, a sudeste da Casa M, 

durante a campanha de 1927 (Plantas 1 e 6). Trata-se de uma inumação de um 

adulto (?) em pito parcialmente destruído. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por dois fragmentos de vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Um fragmento de um cântaro, 9211; um fragmento de um cratera, 

9210. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo 1927/4. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, G. und Hiesel, G. 

Tiryns VIII, 1975, p. 27; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, a sudeste da Casa M, 

durante a campanha de 1927 (Plantas 1 e 6). Trata-se da inumação de um adulto 

(?) em pito. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Dois cântaros: 4354, com 0,048 m de altura preservada, e 

9253+9257 (dois fragmentos de um mesmo vaso); um fragmento de esquifo, 9254. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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Túmulo 1927/5. Sudeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p. 17; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a sudeste da Cidadela, a sudeste da Casa M, 

durante a campanha de 1927 (Plantas 1 e 4). Trata-se da inumação de um adulto 

(?) em pito (PRANCHA TIR 204 A). 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos no interior do 

pito. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora, 4241 (PRANCHA TIR 204 B), com 0,185 m de altura; 

uma enócoa torneada trilobada, 4244 (PRANCHA TIR 204 C), com 0,23 m de 

altura; uma pequena taça, 4343, com 0,05 m de altura. 

3) Data: Geométrico Antigo I. 
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Túmulo 1927/6. Noroeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a noroeste da Cidadela, na Sessão O, durante a 

campanha de 1927 (Plantas 1 e 5). Trata-se da inumação de um adulto (?) em 

cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e objetos em metal 

no interior da cista. Entretanto, não há informações sobre o tipo, a quantidade e 

o número de inventário dos artefatos. 

2.1) Metais. Artefatos em metal, sem especificações sobre quantidade, tipo e 

números de inventário. 

2.2) Cerâmica. Vasos, sem informações sobre quantidade, formas e números de 

inventário. P. Gercke data o material do Geométrico Médio I. 

3) Data: Geométrico Médio I. 

 

 

 

 

 

 

 



550 

 

(515) 

Túmulo 1927/7. Noroeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007. 

1) Descrição geral: Encontrado a noroeste da Cidadela, na Sessão O, Rhevma, no 

Túmulo II, durante a campanha de 1927 (Plantas 1 e 4). Trata-se da inumação 

de um adulto (?) em cista, cuja cobertura era constituída por uma única placa de 

pedra de calcário. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos no interior da 

cista. 

2.1) Cerâmica. Um anforisco, 3851, com 0,16 m de altura; uma píxide pontiaguda, 

3818, com 0,13 m de altura. 

3) Data: Geométrico Antigo I. 
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Túmulo 1927/V. Necrópole Micênica de Prophitis Elias. 

Referências: Rudolph, W. Tiryns VI, 1973, p. 36-40; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

76, 80, 82. 

1) Descrição geral: Trata-se de um túmulo em câmara micênico, em que foram 

encontrados cerca de quatorze enterramentos de adultos: pelo menos quatorze 

crânios, todos orientados no sentido Oeste e associados a vários vasos cerâmicos 

e objetos em metal (PRANCHA TIR 204 D). Todos eles são datados do 

Heládico Recente III B ao C, de acordo com Rudolph. Hägg sugere que pelo 

menos um deles poderia ser datado do Submicênico devido a presença de dois 

vasos que podem ser datados deste último período. Entretanto, Hägg também 

não apresenta uma datação muito segura para os vasos. Já Peter Gercke afirma 

que tais vasos são certamente datados do Submicênico. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foram encontrados onze vasos 

cerâmicos e, aproximadamente, quatorze objetos em metal. Apenas dois vasos 

datados do Submicêmico nos interessam e são aqui catalogados, uma vez que 

estariam associados a uma das inumações de adultos do túmulo em câmara. 

2.1) Cerâmica. Um lécito, 2297, (PRANCHA TIR 204 E), com 0,088 m de altura; 

uma olpa, 2297a, com 0,092 m de altura. 

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: Apesar de termos incluído o túmulo, acreditamos ser difícil a 

presença desses dois vasos – entre tantos outros datados do Heládico Recente III 

B ao C – indicar que um dos enterramentos seja posterior e, portanto, datado do 

Submicênico. Além disso, a decoração do vaso coloca em questão a datação, e o 

próprio Hägg não tem certeza sobre a datação e a inclusão deste enterramento 

como instrumento de análise. 
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Túmulo 1927/VI. Necrópole Micênica de Prophitis Elias. 

Referências: Rudolph, W. Tiryns VI, 1973, p. 40-49; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

76, 80, 82. 

1) Descrição geral: Trata-se de um túmulo em câmara micênico, em que foram 

encontrados cerca de oito enterramentos de adultos: um esqueleto inteiro e em 

bom estado, e outros sete crânios orientados em sentidos variados, associados a 

vários vasos cerâmicos e objetos em metal (PRANCHA TIR 204 F). Todos eles 

são datados do Heládico Recente III A até o C, de acordo com Rudolph. 

Todavia, da mesma forma que para o T. V (516), Hägg, sugere que pelo menos 

um deles poderia ser datado do Submicênico, devido a presença de dois vasos 

que podem ser datados deste último período. Entretanto, Hägg, também não 

apresenta uma datação muito segura para os vasos. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foram encontrados onze vasos 

cerâmicos e aproximadamente quatorze objetos em metal. Apenas os vasos que 

são datados do Submicêmico nos interessam e são catalogados aqui, uma vez 

que estariam associados a uma das inumações de adultos do túmulo em câmara. 

2.1) Cerâmica. Uma jarra com estribo, 2316, (PRANCHA TIR 205 A e 205 B), 

com 0,24 m de altura; uma olpa, 2338, com 0,10 m de altura. 

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: Apesar de termos incluído o túmulo, acreditamos ser difícil a presença 

desses dois vasos – entre tantos outros datados do Heládico Recente III B ao C – 

indicar que um dos enterramentos seja posterior e, portanto, datado do 

Submicênico. Além disso, a decoração do vaso coloca em questão a datação, e o 

próprio Hägg não tem certeza sobre a datação e a inclusão deste enterramento 

como instrumento de análise. 
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Túmulo 1927/VIII. Necrópole Micênica de Prophitis Elias. 

Referências: Rudolph, W. Tiryns VI, 1973, p. 55-59; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

76, 80, 82. 

1) Descrição geral: Trata-se de um túmulo em câmara micênico, em que foram 

encontrados três crânios associados a vários vasos cerâmicos e objetos em metal 

(PRANCHA TIR 205 C). Todos eles são datados do Heládico Recente III A ao 

C, de acordo com Rudolph. Da mesma forma que para os dois túmulos 

anteriores, Hägg, sugere que pelo menos um deles poderia ser datado do 

Submicênico, devido a presença de um vaso que pode ser datado deste último 

período. Entretanto, Hägg, também não apresenta uma datação muito segura 

para o vaso. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foram encontrados onze vasos 

cerâmicos e aproximadamente quatorze objetos em metal. Apenas o vaso que é 

datado do Submicêmico nos interessa e é catalogado, uma vez que estaria 

associado a uma das inumações de adultos do túmulo em câmara. 

2.1) Cerâmica. Um anforisco, 2379, (PRANCHA TIR 205 D), com 0,089 m de 

altura. 

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: Apesar de termos incluído o túmulo, acreditamos ser difícil a 

presença desses dois vasos – entre tantos outros datados do Heládico Recente III 

A ao C – indicar que um dos enterramentos seja posterior e, portanto, datado do 

Submicênico. Além disso, a decoração do vaso coloca em questão a datação, e o 

próprio Hägg não tem certeza sobre a datação e a inclusão deste enterramento 

como instrumento de análise. 
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Túmulo 1957/I. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 25; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76-77, 105; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 6). Trata-se de uma 

inumação em fossa, cova simples, orientada no sentido Oeste-Leste, e com 

algumas pedras de calcário ao seu redor. O esqueleto encontrava-se em posição 

contraída, deitado de costas, com as pernas dobradas para a direita, os braços 

dobrados e as mãos em direção ao queixo, e o crânio orientado para Leste 

(PRANCHA TIR 205 E). O esqueleto foi identificado como um indivíduo do 

sexo feminino, mas sem informações sobre sua idade aproximada. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do túmulo foram encontrados um anel e dois 

alfinetes em bronze. 

2.1) Metais. Uma anel em bronze, com aproximadamente 0,02 m de diâmetro 

(PRANCHA TIR 205 F); dois alfinetes em bronze (PRANCHA TIR 206 A), com 

0,34 m e 0,32 m de comprimento respectivamente. 

3) Data: Geométrico Médio II / Geométrico Recente I. 
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Túmulo 1957/II. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 47-48; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 6). Trata-se de uma 

inumação em pito orientado no sentido Sudoeste-Nordeste, medindo cerca de 

0,75 m de altura e 0,55 m de diâmetro. A abertura do pito estava situada na 

extremidade Sudoeste. No interior do pito havia o esqueleto de um adulto 

bastante contraído. Não há informações sobre o sexo ou idade aproximada do 

morto. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados objetos em metal e 

quatro vasos cerâmicos. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze, com 0,013 e 0,02 m de diâmetro, 

respectivamente; um alfinete em ferro com 0,055 m de comprimento (PRANCHA 

TIR 206 B). 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa manufaturada trilobada com base plana, 10107, 

(PRANCHA TIR 206 C) com 0,135 m de altura; um jarro manufaturado, 10108, 

com 0,10 m de altura (PRANCHA TIR 206 D); duas pequenas taças torneadas 

pintadas: 10109, (PRANCHA TIR 206 E) e 10110, (PRANCHA TIR 206 F), 

ambas com 0,04 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo 1957/III. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 48-50; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 6). Trata-se de uma 

inumação em pito orientado no sentido Leste-Oeste. A abertura do pito estava 

situada na extremidade Oeste. No interior do pito havia vasos cerâmicos datados 

do Geométrico Antigo e do Geométrico Recente I, fato que leva Verdelis a 

afirmar que pode se tratar de um caso de reutilização da sepultura. Porém, não 

há informações sobre ossos humanos encontrados no interior do pito. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados oito vasos. 

2.1) Cerâmica.  

T. III/1: Uma enócoa torneada trilobada monocromática, (PRANCHA TIR 207 A) 

com 0,20 m de altura; um esquifo também monocromático (PRANCHA TIR 207 

B) com 0,09 m de altura. 

T. III/2: uma ânfora, 10116, (PRANCHA TIR 207 C) com 0,33 m de altura; um 

anforisco, 10113, (PRANCHA TIR 207 D) com 0,12 m de altura; um lécito, 10114, 

(PRANCHA TIR 207 E) com 0,135 m de altura; uma cratera, 10115, (PRANCHA 

TIR 207 F) com 0,13 m de altura; uma píxide, 10117, (PRANCHA TIR 207 G) 

com 0,065 m de altura; um pequeno vaso manufaturado com 0,045 m de altura. 

3) Data: T. III/1: Protogeométrico. Referente à enócoa e ao esquifo, que são 

datados por Verdelis do início do século IX a.C. 

                 T. III/2: Geométrico Recente I. Os demais vasos são datados pelo autor 

da metade do século VIII a.C. 
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Túmulo 1957/IV. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 47-48; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 6). Trata-se de um 

túmulo em pito orientado no sentido Sudoeste-Nordeste, medindo cerca de 1,37 

m de altura e 0,85 m de diâmetro. Segundo Verdelis, o vaso tem a mesma forma 

e é feito com a mesma técnica de manufatura do pito do T. II (520). A abertura 

do pito estava situada na extremidade Sudoeste, fechada por uma cratera e uma 

placa de pedra. No interior do pito havia dois esqueletos de adultos bastante 

danificados e desordenados. Não há informações sobre o sexo e idade 

aproximada dos indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados seis vasos 

cerâmicos e um objeto em metal. 

2.1) Metais. Um pequeno objeto em bronze e ferro com 0,018 m de comprimento. 

2.2) Cerâmica. Três jarros: um bem grande, manufaturado, 10123, (PRANCHA TIR 

208 A), com 0,20 m de altura; outro menor, manufaturado, 10119, (PRANCHA TIR 

208 B) com 0,10 m de altura; o último torneado e com motivos decorativos, 10122, 

(PRANCHA TIR 208 C), com 0,07 m de altura; um esquifo, 10121, (PRANCHA 

TIR 208 D) com 0,05 m de altura; duas pequenas taças: 10120, com 0,065 m de 

altura e 10128, com 0,05 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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Túmulo 1957/V. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 26-27; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 82, 116; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 3). Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo cerca de 1,40 m de comprimento por 0,50 m de 

largura a oeste, e 0,56 m de largura a leste, orientado no sentido Nordeste-

Sudoeste. No interior da cista encontrava-se o esqueleto de um adulto com o 

crânio situado na extremidade Sudoeste, em posição contraída, deitado de costas 

e com as pernas dobradas para a esquerda (PRANCHA TIR 208 E). Os braços 

estavam dobrados e as mãos encontravam-se sobre o abdome. Não há 

informações sobre a idade aproximada ou o sexo do indivíduo. Na mão esquerda 

foi encontrada uma marca esverdeada de metal que, segundo Verdelis, pode ser 

um bracelete de bronze que teria se degradado. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um objeto em bronze e dois vasos 

cerâmicos. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze com 0,29 m de comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora com motivos ornamentais em semi-círculos concêntricos, 

10206, (PRANCHA TIR 209 A), com 0,23 m de altura; uma taça monocromática, 

10207, (PRANCHA TIR 209 B) com 0,065 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1957/VI. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 27-28; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 82, 116; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 3). Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo cerca de 1,45 m de comprimento por 0,70 m de 

largura a norte, e 0,68 m de largura a sul, coberto com duas placas de pedra e 

orientado no sentido Norte-Sul (PRANCHA TIR 209 C). No interior da cista 

encontrava-se o esqueleto de um adulto com o crânio situado na extremidade 

Norte, em posição contraída e deitado de costas com as pernas dobradas para a 

esquerda (PRANCHA TIR 209 D). Seus braços estavam dobrados sobre o 

abdome. Sua altura era de cerca de 1,62 m. Não há informações sobre a idade 

aproximada ou o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados apenas objetos em 

metal. 

2.1) Metais. Três anéis em bronze, (PRANCHA TIR 209 E) com aproximadamente 

0,02 m de diâmetro; dois alfinetes em bronze, (PRANCHA TIR 210 A) com 0,14 e 

0,157 m de comprimento preservado, respectivamente; dois alfinetes em ferro 

(PRANCHA TIR 210 B) com 0,075m e 0,10 m de comprimento preservado, 

respectivamente. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1957/VII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 28-30; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 82, 116; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1, 3 e 4) . Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo cerca de 1,30 m de comprimento por 0,65 m de 

largura a oeste, e 0,57 m de largura a leste, orientado no sentido Nordeste-

Sudoeste. A cista era fechada por duas grandes e grossas placas de pedra de 

calcário. No interior da cista encontravam-se os esqueletos de dois adultos em 

níveis diferentes. No nível mais profundo, ao fundo da sepultura, situava-se o 

esqueleto de um indivíduo do sexo feminino. Em um nível mais acima, estava o 

esqueleto de um outro adulto (do sexo masculino?) situado a uma certa distância 

das placas de pedra que cobriam a sepultura. Os crânios estavam direcionados 

para Sudoeste. O esqueleto feminino encontrava-se em posição contraída, 

deitado de costas com as pernas dobradas para a esquerda, e os braços dobrados 

sobre o peito. Verdelis acredita que o enterramento feminino (T. VII/1) é mais 

antigo, e o outro (T. VII/2) mais recente. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados objetos em metal 

associados aos diferentes enterramentos. 

2.1) Metais. T. VII/1: Quatro anéis em bronze, (PRANCHA TIR 210 C); dois 

alfinetes em ferro, (PRANCHA TIR 210 D), com 0,18 e 0,14 m de comprimento. 

T. VII/2: Dois espirais em ouro (brincos?) (PRANCHA TIR 210 E), encontrados 

sobre a cabeça do indivíduo e um fragmento de bronze e ferro (bronze galvanizado). 

3) Data: T. VII/1: final do Protogeométrico 

                 T. VII/2: início do Geométrico Antigo 
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Túmulo 1957/VIII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 51-52; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 6). Trata-se de um 

túmulo em pito orientado no sentido Noroeste-Sudeste (PRANCHA TIR 211 

A). A abertura do pito estava situada na extremidade Noroeste e encontrava-se 

fechada por uma placa de pedra. No interior do pito, na parte superior próxima à 

borda, havia dois crânios de adultos e os ossos da pélvis de um indivíduo do 

sexo masculino. Os restos ósseos do outro indivíduo estavam no fundo do vaso e 

constituem o primeiro enterramento, o mais antigo que, segundo Verdelis, 

estaria associado a dois vasos datados do final do século IX a.C. (T. VIII/1). O 

enterramento próximo a borda do vaso, de um indivíduo do sexo masculino, 

seria mais recente, e datado da segunda metade do século VIII a.C. (T. VIII/2).  

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados dois vasos 

cerâmicos associados ao enterramento mais antigo (T. VIII/1). Na área externa 

do pito foram encontrados alguns vasos cerâmicos, que, segundo Verdelis, 

podem estar associados ao enterramento mais recente (T. VIII/2). 

2.1) Cerâmica. T. VIII/1: Dois frascos (PRANCHA TIR 211 B e 211 C), sem 

informações sobre suas dimensões ou o número de inventário.  

T. VIII/2: Uma cratera (PRANCHA TIR 211 D), com 0,255 m de altura; duas 

enócoas torneadas trilobadas: 10210, (PRANCHA TIR 211 E) com 0,27 m de altura 

e 13759, (PRANCHA TIR 211 F), com 0,26 m de altura aproximada. 

3) Data: T. VIII/1: final Geométrico Médio II / início do Geométrico Recente I. 

                 T. VIII/2: Geométrico Recente II. 
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Túmulo 1957/IX. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 53; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 6). Trata-se de um 

túmulo em pito orientado no sentido Leste-Oeste, com a abertura situada na 

extremidade Oeste. O pito estava bastante destruído e encontrava-se sobre o 

Túmulo 1957/X (528). Segundo Verdelis, este túmulo pode ser datado da 

segunda metade do século IX ou do início do século VIII a.C., portanto mais 

recente em relação ao T. 1957/X. Não havia esqueleto ou oferendas no interior 

do vaso funerário. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram encontradas oferendas de qualquer natureza 

no interior do pito. 

3) Data: Geométrico Médio II / Geométrico Recente I. 
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Túmulo 1957/X. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 30-31; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 85, 119; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 5). Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo cerca de 1,35 m de comprimento por 0,60-0,65 m de 

largura, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste (PRANCHA TIR 212 A). A 

cista era fechada por três grandes e grossas placas de pedra de calcário. No 

interior da cista encontrava-se o esqueleto de um indivíduo do sexo masculino 

em posição contraída, deitado de costas, com as pernas dobradas para a 

esquerda. O crânio estava na extremidade Sudoeste. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um objeto em metal e um vaso cerâmico. 

2.1) Metais. Apenas a lâmina de um punhal em ferro, bastante oxidado (PRANCHA 

TIR 212 B), com 0,10 m do comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa torneada, fragmentada na borda, (PRANCHA TIR 212 

C), com cerca de 0,30 de altura. 

3) Data: Geométrico Médio I. 
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Túmulo 1957/XI. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 53; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 6). Trata-se de um 

túmulo em pito, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste e com a abertura 

situada na extremidade Nordeste. O vaso funerário estava parcialmente destruído 

e no interior havia um crânio de um adulto e alguns ossos. Não há informações 

sobre o sexo ou a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados apenas um vaso 

cerâmico e dois objetos em metal. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada manufaturada, 10126, (PRANCHA TIR 212 

D), com 0,11 m de altura. 

3) Data: final do Geométrico Médio II / início do Geométrico Recente I. 
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Túmulo 1957/XII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 53; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Planta 1). Trata-se de um túmulo 

em pito, em grande parte destruído. No interior do pito foram encontrados 

alguns restos ósseos humanos ainda em bom estado de preservação: dois ossos 

das pernas, fragmento do crânio, um dente e ossos das costelas. Todos eles 

pertenciam a um indivíduo adulto do sexo masculino. Entretanto, não há 

informações sobre a idade do indivíduo e nem sobre a orientação do pito. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados um objeto 

cerâmico, um prato junto com os restos ósseos e, no meio, o que parece ser uma 

ponta de lança em ferro. 

2.1) Metais. Uma ponta de lança em ferro (?), (PRANCHA TIR 212 E) com 0,15 m 

de comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica. Um prato de formato ovóide. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo 1957/XIII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 6-10; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 102; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, 

P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen 

Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, 

Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 2). Trata-se de um 

túmulo em cova simples, fechado com grossas placas de pedra de calcário, 

medindo na superfície cerca de 2,10 m de comprimento por 1,60 m de largura 

(PRANCHA TIR 212 F). No interior da cova havia dois enterramentos: o mais 

profundo que, segundo Verdelis, deve constituir o enterramento mais antigo 

(denominado T. XIII/b) e o outro em um nível mais superficial, que forma o 

enterramento mais recente (chamado pelo autor T. XIII/a) (PRANCHA TIR 212 

G). No T. XIII/a havia um esqueleto masculino com o crânio orientado no 

sentido Sudoeste, em posição contraída, deitado de costas e com as pernas 

dobradas para a esquerda; os braços estavam dobrados e as mãos sobre o 

abdome. A estatura média do esqueleto era entre 1,70-1,75 m. No T. XIII/b 

havia um esqueleto feminino, também com o crânio situado na extremidade 

Sudoeste, em posição contraída, mas deitada sobre seu lado direito. Os braços 

estavam dobrados e as mãos sobre o abdome. Não foi possível medir sua 

estatura. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cova simples foram encontrados vasos 

cerâmicos e objetos em metal associados a ambos os enterramentos. 

2.1) Metais.  

T. XIII/a: Dois anéis em bronze (PRANCHA TIR 213 A), encontrados um em cada 

mão, com aproximadamente 0,02 m de diâmetro. 
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T. XIII/b: Quatro anéis em bronze (PRANCHA TIR 213 B), dois encontrados em 

uma mão, com diâmetros variados; uma fíbula em bronze (PRANCHA TIR 213 B), 

com aproximadamente 0,055 m de comprimento. 

2.2) Cerâmica.  

T. XIII/a: Uma enócoa com a borda circular e o corpo bojudo, bastante arredondado, 

10128, (PRANCHA TIR 213 C), com 0,10 m de altura, encontrada próxima à 

cabeça do morto. 

T. XIII/b: Duas enócoas: uma com borda circular e alça dupla, 10129, (PRANCHA 

TIR 213 D) com 0,10 m, encontrada próxima ao crânio; a outra com borda circular, 

larga e corpo bojudo, bastante arredondado, 10127, (PRANCHA TIR 213 E), com 

0,09 m de altura, encontrada próxima ao peito; um anforisco, 13758, (PRANCHA 

TIR 213 F), com 0,115 m de altura. 

3) Data:  

T. XIII/a: final do Submicênico. 

T. XIII/b: Submicênico. 
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Túmulo 1957/XIV. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 53-54; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 85, 143; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Planta 1). Trata-se de um túmulo 

em pito, parcialmente destruído, orientado para Leste (PRANCHA TIR 213 G). 

No interior do pito foram encontrados restos ósseos humanos cremados 

associados a objetos em metal. Havia também uma grande quantidade de carvão. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados dois anéis em 

bronze e fragmentos sólidos de ferro retorcidos com evidências de cremação 

que, segundo Verdelis podem ter pertencido a um alfinete. 

2.1) Metais. Dois fragmentos em ferro (alfinete?) e dois anéis em bronze, com 

aproximadamente 0,02 m de diâmetro cada. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: Verdelis afirma que este se trata de um dos raros casos de cremação 

em urna funerária na Argólida. 
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Túmulo 1957/XV. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 31-32; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 82, 116; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 3). Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo cerca de 1,30-1,40 m de comprimento, 0,57-0,60 m de 

largura e 0,46 m de profundidade, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. A 

cista era fechada por uma única, grossa e grande placa de pedra de calcário. No 

interior da cista encontravam-se o esqueleto de um indivíduo do sexo feminino 

em posição contraída, deitada sobre seu lado direito e com o crânio situado na 

extremidade Sudoeste. Os braços estavam dobrados e as mãos em direção ao 

queixo.  

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por objetos em metal, encontrados no 

interior da cista. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze, (PRANCHA TIR 214 A) com aproximadamente 

0,02 m de diâmetro, um em cada mão; dois alfinetes em ferro, (PRANCHA TIR 214 

B) com aproximadamente 0,28 e 0,14 m do comprimento preservado, 

respectivamente, situados um em cada ombro do esqueleto; dois anéis em espirais 

(brincos ?) em ouro, (PRANCHA TIR 214 A), com 0,015 m de diâmetro cada; anel 

em espiral em bronze, (PRANCHA TIR 214 A) com 0,017 m de diâmetro, 

encontrados debaixo do crânio. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1957/XVI. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 32-34; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und Hiesel, G. 

Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. 

Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal 

Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 5). Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo cerca de 1,32 m de comprimento, 0,57 m de largura e 

0,54 m de profundidade, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior foi 

encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, deitado de costas, 

com as pernas dobradas para a esquerda e com o crânio situado na extremidade 

Sudoeste. Os braços estavam cruzados sobre o peito. Não há informações sobre 

o sexo nem a idade aproximada do indivíduo.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados objetos em metal e 

vasos cerâmicos. 

2.1) Metais. Quatro alfinetes em bronze, (PRANCHA TIR 214 C), o maior com 

cerca de 0,25 m de comprimento, e o menos com 0,10 m, encontrados um em cada 

ombro do indivíduo. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora torneada, 10130, (PRANCHA TIR 214 D), com 0,12 m 

de altura; uma ânfora manufaturada, 10131, (PRANCHA TIR 214 E), com 0,125 m 

de altura; dois esquifos: 10132, (PRANCHA TIR 214 F), com 0,06 m de altura, e 

10133, (PRANCHA TIR 214 G) com 0,055 m de altura. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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Túmulo 1957/XVII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 106; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, 

P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen 

Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, 

Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Planta 1 e 2). Trata-se de um 

túmulo em cova simples, com uma placa de pedra como cobertura (PRANCHA 

TIR 215 A), orientado no sentido Nordeste-Sudoeste, medindo cerca de 1,10 m 

de comprimento, 0,50 m de largura e 0,30 m de profundidade. No interior da 

cova havia um esqueleto de uma indivíduo feminino em posição contraída, 

deitado de costas, com as pernas dobradas para a direita, e com o crânio situado 

na extremidade Sudoeste. Os braços estavam dobrados e as mãos sobre o 

abdome. 

2) Mobiliário Funerário: A uma certa distância da placa de cobertura da cova, 

próxima ao crânio, havia uma conta de cristal de rocha, provavelmente 

pertencente a um objeto de adorno, como um colar. 

2.1) Outros. Uma conta de cristal de rocha esverdeada, (PRANCHA TIR 215 B). 

3) Data: “Geométrico” / Submicênico. Verdelis não atribui uma data precisa para o 

enterramento, entretanto afirma que o formato da conta é semelhante às formas 

das contas de colares micênicos que constumam ser freqüentes em contextos 

funerários datados do Submicênico. 
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(536) 

Túmulo 1957/XVIII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 35; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 82, 116; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 3). Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo cerca de 1,30 m de comprimento, 0,75-0,62 m de 

largura e 0,45 m de profundidade, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste 

(PRANCHA TIR 215 C e 215 D). A cista era fechada por duas grande e grossas 

placas de pedra de calcário. No interior da cista encontrava-se o esqueleto de um 

indivíduo do sexo feminino em posição contraída, deitado sobre seu lado direito, 

e com o crânio situado na extremidade Sudoeste da sepultura. Os braços estavam 

dobrados e em direção ao queixo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por objetos em metal encontrados no 

interior da cista. Dois anéis em bronze encontrados em cada mão do esqueleto, e 

dois alfinetes em ferro identificados em cada ombro. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze (PRANCHA TIR 215 E), com aproximadamente 

0,02 m de diâmetro; dois alfinetes em ferro, (PRANCHA TIR 215 F), com 

aproximadamente 0,29 e 0,25 m do comprimento preservado, respectivamente. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(537) 

Túmulo 1957/XIX. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 106; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, 

P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen 

Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, 

Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 2). Trata-se de um 

túmulo em cova simples, sem cobertura, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste 

(Planta ). No interior da cova havia um esqueleto de um adulto em posição 

contraída, deitado de costas, com as pernas dobradas para a direita e com o 

crânio situado na extremidade Sudoeste. Os braços estavam dobrados; a mão 

direita encontrava-se sobre o abdome e a esquerda em direção ao queixo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da sepultura. 

3) Data: “Geométrico” / Submicênico. Verdelis não atribui uma data precisa para o 

enterramento, todavia indica que foi encontrado acima do nível estratigráfico de 

túmulos datados do final do Período Micênico. Portanto, Hägg afirma que tal 

enterramento pode pertencer ao Submicênico. 
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(538) 

Túmulo 1957/XXII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 40-41; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76-85; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217; Gercke, P. und Hiesel, 

G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Planta 1 e 6). Trata-se de um 

túmulo em cista orientado no sentido Nordeste-Sudoeste (PRANCHA TIR 215 

G). No interior foram encontrados alguns restos ósseos de um indivíduo adulto 

do sexo masculino: parte dos membros inferiores e o crânio. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados objetos em metal e 

vasos cerâmicos. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze (PRANCHA TIR 216 A), com 0,215 m e 0,18 

m de comprimento. 

2.2) Cerâmica. Uma tigela manufaturada com orifício de saída frontal, 10209, 

(PRANCHA TIR 216 B), com 0,10 m de altura; um esquifo 10208, (PRANCHA 

TIR 216 C), com 0,065 m. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(539) 

Túmulo 1957/XXIII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 35-40; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 135; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1, 2, 3 e 4). Trata-se de 

um túmulo em cista, fechado com uma única e grossa placa de pedra de calcário, 

medindo cerca de 1,40 m de comprimento, 0,70-0,76 m de largura e 0,50 m de 

profundidade, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste (PRANCHA TIR 215 G, 

216 D e 216 E). No interior da cista havia o esqueleto de um indivíduo do sexo 

masculino em posição contraída, deitado de costas e com as pernas dobradas 

para a direita. Seus braços estavam dobrados, sua mão esquerda encontrava-se 

sobre o abdome e a direita em direção ao queixo. Associados ao enterramento 

deste indivíduo foram encontrados objetos em metal que configuram, segundo 

Verdelis, armamentos típicos de enterramentos de guerreiros. Também foi 

encontrado no interior da cova o esqueleto de um indivíduo do sexo feminino, 

com o crânio orientado para Sudoeste, também associado a vários objetos em 

metal e outros materiais. Verdelis acredita que há outro sepultamento na área 

externa da sepultura; dispostos sobre a placa de pedra que cobria a sepultura, 

foram encontrados dezesseis vasos cerâmicos, todos datados do Geométrico 

Recente (T. XXIII/3). Porém, não foi identificada a presença de restos ósseos 

humanos. O enterramento mais antigo é identificado por Verdelis como o 

feminino, T. XXIII/1, e os objetos associados a ele são datados do Submicênico. 

Já o segundo, T. XXIII/2, masculino, estaria associado a objetos datados do 

Geométrico Antigo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados inúmeros objetos 

em metal associados aos restos ósseos dos dois indivíduos. Verdelis não 

apresenta uma separação entre os artefatos pertencentes ao mobiliário funerário 

do T. XXIII/1 e do T. XXIII/2, portanto são apresentados aqui em conjunto. Na 
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área externa da cista, sobre a placa de cobertura, foram encontrados 16 vasos 

cerâmicos. 

2.1) Metais.  

T. XXIII/1 e T. XXIII/2: Nove anéis em bronze; um fragmento de ferro, segundo o 

autor provavelmente pertencente a um punhal, com 0,03 m do comprimento 

preservado; três pontas de lança em ferro (PRANCHA TIR 216 F), com 0,31 m, 

0,245 m e 0,26 m do comprimento preservado, respectivamente; um alfinete em ferro 

bastante danificado; um alfinete em bronze (PRANCHA TIR 217 A), com 0,223 m 

do comprimento preservado. 

2.2) Cerâmica.  

T. XXIII/3: Duas enócoas torneadas trilobadas: uma delas bem grande, 10459, 

(PRANCHA TIR 217 B), com 0,54 m, a outra em miniatura com base plana, 

10211, (PRANCHA TIR 217 C) com 0,09 m de altura; uma cratera, 10227, 

(PRANCHA TIR 217 D), com 0,30 m de altura; um esquifo, 10225, (PRANCHA 

TIR 217 E), com 0,145 m de altura; um cântaro, 10215,  (PRANCHA TIR 217 F), 

com 0,07 m de altura; uma píxide, 10213, (PRANCHA TIR 218 A e 218 B), com 

0,13 m de altura; nove taças, 10216-10224, (PRANCHA TIR 218 C, 218 D, 218 E, 

218 F, e 218 G), todas com 0,06 m de altura média aproximada; um frasco, 10219, 

(PRANCHA TIR 218 H), com 0,153 m de altura. 

2.3) Outros.  

T. XXIII/1 e T. XXIII/2: Um colar feito em grande parte de faiança (PRANCHA 

TIR 218 I), encontrado próximo à bacia do esqueleto feminino, e datado do 

Submicênico por Verdelis. 

3) Data:  

T. XXIII/1: Submicênico. 

T. XXIII/2: Geométrico Antigo I. 
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T. XXIII/3: Geométrico Recente II / metade do século VIII a.C. 

4) Discussão: O fato de haver vasos cerâmicos na área externa da cista, sobre a 

placa de cobertura não denota necessariamente um enterramento, mas pode indicar 

sim um fenômeno que ocorre com determinada freqüência durante o GR: um 

provável culto aos mortos / ancetrais. 
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(540) 

Túmulo 1957/XXIV. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 54; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 83, 137; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 3). Trata-se de um 

túmulo em pito, parcialmente destruído, medindo cerca de 0,93 m de altura e 

0,57 m de diâmetro (PRANCHA TIR 219 B). No interior do pito foram 

encontrados restos ósseos humanos em condições bastante precárias de 

conservação. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foi encontrada apenas uma conta. 

2.1) Outros. Uma conta feita de pérola (PRANCHA TIR 219 A), com 0,03 m de 

diâmetro. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(541) 

Túmulo 1957/XXV. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 42-46; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76-135; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 216; Gercke, P. und 

Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 

bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1, 4 e 6). Trata-se de um 

túmulo em cista, fechado com uma grossa placa de pedra de calcário, medindo 

cerca de 1,10 m de comprimento, 0,45-0,60 m de largura e 0,37 m de 

profundidade, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste (PRANCHA TIR 219 

B). No interior do túmulo foram encontrados dois esqueletos de adultos. 

Segundo Verdelis, o mais antigo, T. XXV/1, é datado do final do 

Protogeométrico ou do início do Geométrico Antigo I, identificado como 

masculino. A reutilização da sepultura seria identificada pela presença de um 

esqueleto feminino em posição contraída, deitado sobre seu lado esquerdo, com 

o crânio situado na extremidade Sudoeste. Os braços encontravam-se dobrados, 

a mão direita sobre o peito e a esquerda no queixo. Este enterramento, T. 

XXV/2, estaria associado a objetos datados do Geométrico Recente. Na área 

externa da sepultura ainda foram encontrados vários vasos cerâmicos que, 

segundo Verdelis, podem estar associados ao enterramento mais recente. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados alguns objetos em 

metal e na área externa do túmulo havia um total de seis vasos cerâmicos, que 

podem estar associados ao T. XXV/2. 

2.1) Metais.  

T. XXV/1: Um fragmento de um punhal, ou faca, em ferro. 

T. XXV/2: Dois alfinetes em bronze interligados por um anel em bronze, 

(PRANCHA TIR 219 C), o maior com cerca de 0,42 m de comprimento, e o menor 

com 0,415 m. 
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2.2) Cerâmica.  

T. XXV/1: Uma cratera (PRANCHA TIR 219 D), com 0,27 m de altura; uma taça 

monocromática (PRANCHA TIR 219 E), com 0,065 m de altura; uma enócoa 

torneada trilobada  (PRANCHA TIR 219 F), com 0,185 m de altura aproximada. 

T. XXV/2: Uma enócoa torneada trilobada (PRANCHA TIR 219 G), com 0,27 m de 

altura; uma cratera, 10214, (PRANCHA TIR 220 A) com 0,125 m; um anforisco 

manufaturado, 10234, (PRANCHA TIR 220 B), com 0,075 m de altura.  

2.3) Outros.  

T. XXV/1: Um peso em pedra (PRANCHA TIR 220 C), com 0,065 m de altura e 

0,025 m de largura. 

3) Data:  

T. XXV/1: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 

T. XXV/2: Geométrico Recente II. 
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(542) 

Túmulo 1957/XXVI. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 41-42; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 83, 116; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1 e 3). Trata-se de um 

túmulo de adulto em cista, encontrado a leste do T. XXII (532) (PRANCHA 

TIR 216 D). O esqueleto encontrava-se bastante perturbado; associado a ele 

havia objetos em cerâmica e em metal. Não há informações sobre o sexo ou 

sobre a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados objetos em 

cerâmica, em metal e em obsidiana. 

2.1) Metais. Três alfinetes em bronze (PRANCHA TIR 220 D) com 22,5 m, 19,5 m 

e 22,5 m de comprimento, respectivamente; uma ponta de lança em ferro; um 

fragmento de uma folha em ferro.  

2.2) Cerâmica. Uma taça monocromática com pé alto, 10235, (PRANCHA TIR 220 

E), com cerca de 0,10 m de altura. 

2.3) Outros. Duas pontas de flecha em obsidiana. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(543) 

Túmulo 1957/XXVII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 46; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76-124; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; Gercke, P. 

“Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen 

Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, 

Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Planta 1). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas por grossas placas de pedra 

de calcário. A cista media cerca de 0,50 m de comprimento, 0,45 m de largura e 

0,30 m de profundidade, e estava orientada no sentido Norte-Sul. No interior do 

túmulo foi encontrado o esqueleto mal preservado de uma criança, em posição 

contraída. O crânio estava situado na extremidade Sul. Não há informações 

sobre o sexo e idade da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. Verdelis não atribui uma data precisa para o enterramento, 

entretanto Hägg afirma que ele pode pertencer ao final do Protogeométrico ou 

início do Geométrico Antigo. 
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(544) 

Túmulo 1957/XXVIII. Phylaki. 

Referências: BCH 82 (1958), p. 707; Verdelis, N. AM 78 (1963), p. 10-24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 80, 101-02; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns V, 1971, p.2; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área Phylaki (Plantas 1, 2 e 3) Trata-se de um 

túmulo em cova simples, fechado com duas placas de pedra de calcário, 

medindo cerca de 1,17 m de comprimento, 0,63 m de largura e 0,57 m de 

profundidade, e orientado no sentido Nordeste-Sudoeste (PRANCHA TIR 220 

F). No interior da sepultura havia dois esqueletos, ambos em posição contraída e 

com o crânio situado na extremidade Sudoeste (PRANCHA TIR 221 A e 221 

B). O esqueleto a Norte estava deitado de costas, com as pernas dobradas para a 

direita, com os braços dobrados e as mãos sobre o abdome. O segundo esqueleto 

também estava deitado de costas, com as pernas dobradas para a direita, com o 

braço direito estendido. Ambos se encontravam em níveis estratigráficos 

diferentes; o segundo esqueleto, em um nível mais profundo, parece constituir 

um enterramento um pouco mais antigo (T. XVIII/1) em relação ao anterior, um 

pouco mais recente (T. XXVIII/2). Este último enterramento estava associado a 

vários objetos classificados como armamentos e, segundo Verdelis, caracterizam 

o enterramento de um guerreiro, um indivíduo jovem do sexo masculino. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados objetos em metal e 

um vaso cerâmico. Verdelis não faz diferenciação na atribuição dos artefatos em 

relação aos enterramentos, contudo aparentemente todos os objetos foram 

encontrados associados ao enterramento mais recente, T. XXVIII/2. 

2.1) Metais.  

T. XXVIII/2: Dois anéis em bronze, encontrados um em cada mão; uma ponta de 

lança em bronze (PRANCHA TIR 221 C), com aproximadamente 0,225 m de 

comprimento, encontrada no altura do peito do indivíduo; um escudo em bronze com 
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ônfalo, (PRANCHA TIR 221 D), com 0,105 m de diâmetro aproximado e situado 

também no peito; uma espada de ferro, (PRANCHA TIR 221 E), com 0,31 m do 

comprimento preservado e um fragmento de um punhal em ferro (PRANCHA TIR 

221 E), com 0,20 m do comprimento preservado, encontrados na região da bacia; um 

elmo em bronze (PRANCHA TIR 222 A, 222 B e 222 C), com 0,17 m da altura 

preservada de uma parte do elmo, e 0,41 m de altura incluindo os contornos laterais.  

2.2) Cerâmica.  

T. XXVIII/2: Um jarro com estribo, 10236, (PRANCHA TIR 222 D), com 0,13 m 

de altura. 

3) Data:  

T. XXVIII/1: Submicênico.  

T. XXVIII/2: início do Protogeométrico. 

4) Discussão: A enócoa é datada por Verdelis do final do Submicênico e início do 

Protogeométrico, mais precisamente, do século XI a.C. Para os objetos em 

bronze, o autor afirma que a ponta de lança em bronze é de tipo micênico, e que 

espada e o elmo são datadas do início do Protogeométrico, também do século XI 

a.C. Sugere-se, então, que o T. XXVIII/1 teria ocorrido ainda no Submicênico e 

o T. XXVIII/2 no início do Protogeométrico. Hägg classifica ambos os 

enterramentos como datados do Submicênico. Concordamos com a análise de 

Verdelis, pois o jarro com estribo, apesar de ser uma forma típica do 

Submicênico, apresenta motivos ornamentais típicos do início do 

Protogeométrico. Dessa forma, o segundo enterramento deve ter sido realizado 

no final do SM, e início do Protogeométrico. 
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(545) 

Túmulo sem Numeração. Noroeste da Cidadela. 

Referências: Kunze, E. ÖJH XXXIX (1952), p. 55; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 

140; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 215. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a noroeste da fortificação da Cidadela 

(Plantas 1 e 5). Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma ânfora, 

provavelmente torneada, cujo pescoço foi cortado para que o corpo fosse 

depositado (PRANCHA TIR 223 A e 223 B). No interior foram encontrados os 

esqueletos de uma criança. Não há informações sobre a orientação da ânfora, e 

nem sobre o sexo ou a idade da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram encontrados objetos de quaisquer naturezas no 

interior da ânfora funerária.  

3) Data: Geométrico Médio II. 

4) Discussão: A datação se dá através da decoração da ânfora funerária. 
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(546) 

Túmulo 1966/I. Nova Phylaki. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 180-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85-

6, 140; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, na área Nova Phylaki, a sudoeste da Cidadela 

(Planta 1).Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito, onde 

provavelmente foi encontrado o esqueleto de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A datação do túmulo se dá de acordo com a estratigrafia, a mesma 

onde foram encontradas várias sepulturas do mesmo período.  
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(547) 

Túmulo 1966/II. Nova Phylaki. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 180-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85-

6, 140; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, na área Nova Phylaki, a sudoeste da Cidadela 

(Planta 1). Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito fechado com uma 

grande tigela (PRANCHA TIR 223 C), medindo cerca de 1,65 m de altura e 

0,75 m de diâmetro. No interior do pito foi encontrado o esqueleto 

provavelmente de um adulto, em posição contraída e com o crânio situado na 

extremidade Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito funerário. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A datação do túmulo se dá de acordo com a estratigrafia, a mesma 

onde foram encontradas várias sepulturas do mesmo período.  
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(548) 

Túmulo 1966/III. Nova Phylaki. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 180-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85-

6, 140; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, na área Nova Phylaki, a sudoeste da Cidadela 

(Planta 1). Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito fechado com uma 

placa de pedra (PRANCHA TIR 223 D), medindo cerca de 1,50 m de altura e 

0,90 m de diâmetro, orientado no sentido Norte-Sul. No interior havia o 

esqueleto de um provável adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um pequeno vaso sobre a placa de pedra 

que fechava o pito, e outros seis pequenos vasos que se encontravam 

imediatamente a leste do vaso funerário. 

2.1) Cerâmica. Na área externa: um pequeno vaso sobre a placa de pedra que 

fechava o pito, sem informação sobre a forma; duas enócoas, dois esquifos, uma 

pequena taça e um pequeno vaso de forma crateróide. Sem informações sobre as 

dimensões e sobre os números de inventários dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(549) 

Túmulo 1966/V. Nova Phylaki. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 180-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85-

6, 140; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, na área Nova Phylaki, a sudoeste da Cidadela 

(Planta 1). Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito orientado no 

sentido Sudoeste-Nordeste, mendindo aproximadamente 1,40 m de altura e 0,90 

m de diâmetro. No interior havia dois crânios e restos ósseos em desordem de 

prováveis adultos. Na área externa do pito havia oito vasos cerâmicos; no 

interior do vaso foram encontrados outros cinco vasos associados aos restos 

ósseos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por treze vasos cerâmicos: oito encontrados na 

área externa do pito funerário e imediatamente associados a ele, e cinco 

encontrados no interior do vaso funerário associados aos esqueletos. 

2.1) Cerâmica. No interior do pito: cinco vasos. 

Na área externa: oito vasos. Sem informações sobre forma, dimensões e número de 

inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(550) 

Túmulo 1966/Vα. Nova Phylaki. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 180-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85-

6, 140; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, na área Nova Phylaki, a sudoeste da Cidadela 

(Planta 1). Trata-se de um túmulo encontrado próximo ao pito V (549), mas não 

há informações sobre o tipo de sepultura, e nem sobre o indivíduo, 

provavelmente um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e dois anéis em bronze. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze sem informações sobre dimensões e número de 

inventário. 

2.2) Cerâmica. Um vaso. Não há informações sobre sua forma, dimensões e número 

de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(551) 

Túmulo 1966/VII. Nova Phylaki. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 180-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85-

6, 140; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, na área Nova Phylaki, a sudoeste da Cidadela 

(Planta 1). Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito bastante 

destruído. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A datação do túmulo se dá de acordo com a estratigrafia, a mesma 

onde foram encontradas várias sepulturas do mesmo período.  
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(552) 

Túmulo 1966/VIII. Nova Phylaki. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 180-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85-

6, 140; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, na área Nova Phylaki, a sudoeste da Cidadela 

(Planta 1). Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito, localizado a 

norte do pito do túmulo V (549), possuindo aproximadamente as mesmas 

medidas: 1,40 m de altura e 0,90 m de diâmetro. No interior havia a inumação 

de um provável adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por oito vasos cerâmicos encontrados no 

interior do pito funerário. 

2.1) Cerâmica. Oito vasos, sem informações sobre suas formas, dimenões ou 

números de inventários. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(553) 

Túmulo 1966/IX. Nova Phylaki. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 180-81; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85-

6, 140; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, na área Nova Phylaki, a sudoeste da Cidadela 

(Planta 1). Trata-se de um túmulo em cista, medindo cerca de 1,20 m de 

comprimento por 0,50 m de largura, orientado no sentido Oeste-Leste. A cista 

era fechada por duas grandes placas de pedra de calcário e outras duas menores. 

No interior havia o esqueleto de um adulto em posição contraída, deitado de 

costas, com as pernas dobradas para a sua direita e os braços dobrados. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico encontrado próximo à 

cabeça do indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa, sem informações sobre as dimenões e número de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(554) 

Túmulo sem Numeração, 1966. Terreno Mermingi. 

Referências: ArchDelt XXII B1 (1967), p. 181; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 85; 

Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1966, no Terreno Mermingi, situado a oeste da 

estrada que liga Argos a Náuplia (Plantas 1 e 6). Gercke acredita que pode se 

tratar de um túmulo, formado por um depósito de vasos cerâmicos. Porém, não 

foram encontrados restos ósseos associados aos vasos e, portanto, tal sepultura 

poderia constituir um kenotáphos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco vasos cerâmicos que estariam 

associados ao túmulo. 

2.1) Cerâmica. Uma grande cratera fragmentada, decorada com linhas paralelas em 

ondas e em zig-zag (PRANCHA TIR 223 E), 13993, com 0,245 m de altura e 0,375 

m de diâmetro; um cântaro monocromático, decorado com listas paralelas, 13991, 

com 0,082 m de altura; um esquifo monocromático decorado com linhas paralelas, 

15341, com 0,072 m de altura; uma grande tigela manufaturada para cozimento, 

13992, com 0,25 m de altura e 0,22 m de diâmetro da borda; uma pequena olpa ou 

um pequeno lécito manufaturado, 15338, com 0,065 m de altura (as publicações 

consultadas não estão de acordo quanto à forma do vaso). 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(555) 

Túmulo sem Numeração, 1968. Terreno Daskalakis. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, ArchDelt XXIV B1 (1969), p. 104; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 83, 116. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1968, no Terreno Daskalakis, a sudoeste da Acrópole 

(Plantas 1 e 3). Trata-se de um túmulo em cista, medindo cerca de 0,70 m de 

comprimento por 0,50 m de largura, fechado por duas grandes placas de pedra 

de calcário (PRANCHA TIR 223 F). No interior havia o esqueleto de uma 

criança pequena em posição contraída, com o crânio situado na extremidade 

Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por seis vasos cerâmicos em miniatura, sete 

objetos em metal e um objeto de material não identificado, todos associados ao 

esqueleto da criança. 

2.1) Metais. Um fragmento de bracelete ou tornozeleira em bronze; quatro anéis em 

bronze e um em ferro; um alfinete em bronze e ferro. Sem informações sobre as 

dimensões ou números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Três ânforas e três taças monocromáticas em miniatura. Sem 

informações sobre as dimensões ou números de inventário dos vasos. 

2.3) Outros. Uma pequena conta em estilo micênico cônico, sem informações sobre 

o material, dimensões ou o número de inventário do artefato. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(556) 

Túmulo 1968/M 31,50. Terreno Tsekrekos. 

Referências: BCH 97 (1973), p. 299; Jantzen, U. und Mitarbeiter AA (1969), p. 11; 

Müller, K. Tiryns VIII (1975), p. 137, 153; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 84; 

Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Tsekrekos, próximo à Casa M (Plantas 

1 e 6 ). Trata-se de um conjunto de vasos cerâmicos não associados a nenhum 

osso humano. Gercke acredita que seria um túmulo em vaso funerário, uma 

grande cratera, 17156, (PRANCHA TIR 224 E e 224 F; 225 A), com 0,27 m de 

altura aproximada, toda decorada com figuras humanas e animais. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos que estariam 

associados à cratera. 

2.1) Cerâmica. Um anforisco, 17158, (PRANCHA TIR 225 B), com 0,086 m de 

altura; uma hídria manufaturada, 17157, (PRANCHA TIR 225 C), com 0,10 m de 

altura.  

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(557) 

Túmulo sem Numeração, 1969. Terreno Mermingi. 

Referências: Protonotariou-Deilaki ArchDelt XXV B1 (1970), p. 156-57; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 85; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 214; Gercke, P. 

“Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen 

Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, 

Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1969, no Terreno Mermingi, situado a oeste da 

estrada que liga Argos a Náuplia (Plantas 1 e 6). Trata-se de um túmulo em 

pito, medindo cerca de 0,67 m de altura e 0,94 m de diâmetro. Não há 

informações sobre a orientação do pito, nem sobre o enterramento. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito.  

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(558) 

Túmulo sem Numeração em Pito. Seção “P”. 

Referências: Gercke, P und Hiesel, G. Tiryns V. 1971, p. 17; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 76, 85, 138. 

1) Descrição geral: Encontrado na seção Norte, denominada Seção “P”, do 

Túmulo H da Casa M (Plantas 1 e 4; PRANCHA TIR 224 A). Trata-se de uma 

inumação de adulto em pito (PRANCHA TIR 224 B). Não há informações 

sobre a orientação do pito, nem sobre o sexo ou a idade aproximada do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no 

interior do vaso funerário. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora, 4241, (PRANCHA TIR 224 C); uma enócoa trilobada, 

4244, (PRANCHA TIR 224 D). 

3) Data: Geométrico Antigo I. 
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(559) 

Túmulo 1971/1. No Túmulo H, Rhevma, a Noroeste da Cidadela. 

Referências: AAA 7 (1974), p. 18-19; Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns VIII, 1975, p. 27-

8; Karo, G. AM 55 (1930), p. 120; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 85, 118. 

1) Descrição geral: Encontrado no Túmulo H, em Rhevma, a Noroeste da 

Cidadela, nas campanhas entre 1926 e 1929 (Plantas 1 e 4 ). Trata-se de um 

túmulo de adulto em cista, cujas paredes e cobertura eram construídas por 

grossas placas de pedra de calcário, medindo internamente cerca de 1,20 m de 

comprimento, 0,75 m de largura e, externamente, aproximadamente 1,60 m de 

comprimento e 1,10 m de largura (PRANCHA TIR 225 D e 225 E). No interior 

foi encontrado o esqueleto de um indivíduo do sexo masculino de 

aproximadamente 45 anos de idade, e com cerca de 1,85-1,90 m de altura, em 

posição contraída, deitado de costas, com as pernas dobradas para a direita. A 

mão esquerda encontrava-se sobre o peito, e a direita estendida ao lado do corpo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos, dois objetos em 

metal e um em outro material encontrados ao redor do crânio do indivíduo. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, 15252 (PRANCHA TIR 226 A), com 0,02 m de 

diâmetro; um punhal em ferro, 15251 (PRANCHA TIR 226 B), com 0,185 m de 

comprimento. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa torneada trilobada monocromática, 15246 (PRANCHA 

TIR 226 C), com 0,27 m de altura; uma píxide de formato ovóide, monocromática e 

decorada com linhas paralelas, 15247 (PRANCHA TIR 226 D), com 0,14 m de 

altura; um esquifo monocromático, 15248 (PRANCHA TIR 226 E), com 0,092 m 

de altura; uma taça monocromática, 15249 (PRANCHA TIR 226 F), com 0,05 m 

de altura. 

2.3) Outros. Uma esfera da agulha de fiar em osso, 15250 (PRANCHA TIR 226 A), 

com 0,02 m de altura. 

3) Data: final do Geométrico Antigo I.  
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(560) 

Túmulo 1971/2. No Túmulo Rhevma, na Casa O, a Noroeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Hiesel, G. Tiryns VIII, 1975, p. 11; Gercke, P und Hiesel, 

G. Tiryns V. 1971, p. 1-3; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 85. 

1) Descrição geral: Trata-se de uma inumação encontrada no Túmulo Rhevma, na 

Casa O, a Noroeste da Cidadela (Plantas 1 e 3 ). Trata-se de um túmulo em 

cista, porém estava bastante destruído (PRANCHA TIR 227 A). No interior foi 

encontrado o esqueleto de um iindivíduo do sexo masculino, de 

aproximadamente 8 anos de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico e dois anéis em bronze 

encontrados no interior do túmulo. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze, 15254 (a, b) (PRANCHA TIR 227 B), com 

0,015 m de diâmetro, aproximadamente. 

2.2) Cerâmica. Uma taça monocromática, 15233 (PRANCHA TIR 227 C), com 

0,073 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico.  
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(561) 

Túmulo sem Numeração. Leste da Casa M. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974a), p. 18-20; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76, 84, 118. 

1) Descrição geral: Encontrado a leste da Casa M (Planta 1 e 4; PRANCHA TIR 

227 D), no nível estratigráfico datado do pós-micênico. Trata-se de uma 

inumação de um adulto em cista, cujas paredes e cobertura eram construídas 

com várias pedras de calcário, orientada no sentido Norte-Sul. No interior da 

cista encontrava-se o esqueleto de um indivíduo do sexo masculino de quase 2,0 

m de estatura, em bom estado de conservação, em posição contraída, deitado 

sobre o seu lado esquerdo e, segundo Gercke e Naumann, associado a vários 

objetos datados do Geométrico Antigo. Não há informações relativas à idade 

aproximada do indivíduo e nem sobre as diimensões da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos e dois objetos 

em metal junto ao esqueleto do indivíduo.  

2.1) Metais. Um punhal em ferro, encontrado próxima ao ombro esquerdo do 

indivíduo; um anel maciço em bronze, encontrado na mão esquerda. 

2.2) Cerâmica. Uma taça, uma enócoa, uma píxide e um esquifo. Não há referências 

sobre os números de inventário e nem sobre as dimensões dos vasos. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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(562) 

Túmulo sem Numeração. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974a), p. 21; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 76, 84-5. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 6; PRANCHA TIR 228 A), em uma plantação de 

laranjas. Trata-se de uma inumação de um adulto em cista, cujas paredes e 

cobertura eram construídas com placas de pedras de calcário irregulares. Não há 

informações relativas às dimensões e orientação da cista, nem sobre a idade ou o 

sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um esquifo do Geométrico Recente no 

enterramento; esta é a única informação sobre o mobiliário funerário que consta 

na publicação. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo, sem referências sobre o número de inventário e sobre as 

dimensões do vaso. 

3) Data: Geométrico Recente. 

4) Discussão: É interessante notar que Hägg não atribui uma data específica para o 

enterramento, mas o classifica como “Geométrico”, ou até mesmo como 

Protogeométrico. Os túmulos do AAA VII (1974) ainda não tinham sido 

publicados quando Hägg finalizou sua obra, portanto, o autor não tinha uma 

noção clara da quantidade de enterramentos e suas respectivas datações. Os 

autores Gercke e Naumann, apesar de não indicarem o conteúdo do túmulo, 

afirmam que se trata claramente de um túmulo do “Geométrico”, indicando 

ainda que este contém um vaso do Geométrico Recente. Observamos também 

que tal enterramento, apesar de datar do Geométrico Recente, não faz parte do 

catálogo da obra de Anne Foley. 
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(563) 

Túmulo 1972, 1. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 22, 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 4; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se de uma inumação 

infantil em um pito fechado por uma placa de pedra de calcário, com 

aproximadamente 1,23 m de altura. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por objetos em metal, dois vasos cerâmicos e, 

ainda, um objeto em pedra encontrados no interior do pito; na área externa do 

vaso funerário, imediatamente associado a ele, foi encontrada uma enócoa. 

2.1) Metais. Três fragmentos de alfinetes em bronze, 15264, 15265 e 15266 com 

0,10 m, 0,12 m e 0,10 de comprimento, respectivamente; três anéis em bronze, 

15268, 15269 e 15270, com aproximadamente 0,02 m de diâmetro cada; uma fíbula 

de bronze, 15267, com 0,035 m de comprimento aproximado; um anel em ferro, 

15271, com 0,024 m de diâmetro; uma colher em bronze (PRANCHA TIR 228 B – 

para todos os artefatos em metal).  

2.2) Cerâmica. Dois esquifos monocromáticos: 15261 (PRANCHA TIR 229 A) e 

15262 (PRANCHA TIR 229 B) com 0,085 m e 0,069 m de altura; uma enócoa 

torneada trilobada, 15260 (PRANCHA TIR 229 C), com 0,21m de altura.  

2.2) Outros. Um fuso de fiar em esteatito, 15263, com 0,015 m de comprimento 

(PRANCHA TIR 229 D). 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 

4) Discussão: É interessante notar que na publicação do AAA VII (1974), Gercke e 

Naumann datam a sepultura do Protogeométrico. No artigo ainda não publicado 

de Gercke, o enterramento é datado do Geométrico Antigo I. 



604 

 

(564) 

Túmulo 1972, 2. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 23, 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 3; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se de uma inumação 

infantil em fossa, cova simples.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por apenas um vaso cerâmico datado do 

Protogeométrico. 

2.1) Cerâmica. Um lécito, 15272, com 0,098 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(565) 

Túmulo 1972, 3. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 23, 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 3; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se de uma inumação de 

adulto (?) em pito totalmente destruído – encontrado apenas em fragmentos –  

mas certamente datado do Protogeométrico, segundo os autores Gercke e 

Naumann. Não há informações sobre a orientação do pito, nem sobre a idade ou 

o sexo do indivíduo. Próximo ao pito foi encontrada evidências de sacrifício 

animal: esqueletos de dois bois e, próximo ao crânio de um deles, o esqueleto de 

um grande cachorro (PRANCHA TIR 229 E).  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados no 

interior do pito. 

2.1) Cerâmica. Um fragmento de alça de uma taça ou de um cálice, 15273 

(PRANCHA TIR 230 A), com 0,078 m de altura preservada; um pequeno lécito 

manufaturado, 15274 (PRANCHA TIR 230 B), com 0,05 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discurssão: É interessante notar que na publicação do AAA VII (1974), Gercke e 

Naumann datam a sepultura do Protogeométrico, mas no artigo ainda não 

publicado de Gercke, o enterramento é datado do Geométrico Antigo II. Neste 

artigo, o autor compara o lécito deste enterramento a um lécito encontrado no 

túmulo 567 (Inv. No. 15275), e também a dois outros lécitos encontrados em 

Argos, nos túmulos 109 (Inv. No. C. 2480) e 213, na Praça Stratonos. 

Papadimitriou discorda de Gercke e propõe a datação do Protogeométrico. A 

partir da análise cerâmica realizada na reserva técnica de Tirinto, concordamos 

com a data proposta por Papadimitriou, e acreditamos que a primeira datação é 

mais correta, portanto, do Protogeométrico.  
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(566) 

Túmulo 1972, 4. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 23, 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Planta 1; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se de uma inumação de 

adulto (?) em fossa, cova simples.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: “Geométrico”. 

4) Discussão: A datação dessa sepultura é bastante incerta devido a ausência de 

mobiliário funerário, mas devido ao contexto e à análise estratigráfica, pode-se 

datá-la do Período Geométrico. Decidimos incluí-la no catálogo como 

pertencente á categoria dos túmulos genericamente classificados como 

“geométricos”, pois certamente ela pertence a esse período. 
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(567) 

Túmulo 1972, 5. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 23, 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, A. Tiryns. 1987. 

5) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 4; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se de uma inumação de 

adulto (?) em cista.  

6) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e três objetos 

em metal no interior da cista. 

2.1) Metais. Dois fragmentos de dois alfinetes em ferro com as terminações em 

esfera em bronze, 15292 e 15293, com 0,178 e 0,149 m de comprimento, 

respectivamente; um anel em bronze, 15294, com 0,025 m de diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Uma olpa, 15275, com 0,131 m de altura; um cântaro, 15276, com 

0,073 m de altura. 

7) Data: Geométrico Antigo II. 
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(568) 

Túmulo 1972, 6. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 23, 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 5; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se um túmulo em cista 

coberto com duas grandes placas de pedra de calcário, onde foram encontrados 

os restos ósseos de um adulto, que corresponde a um enterramento mais antigo 

(T. 1972, 6/I). Na área externa da cista foram encontrados restos ósseos de um 

segundo adulto (T. 1976, 6/II), que corresponde a um enteramento mais recente. 

Ambos estão associados a objetos em metal, a vasos cerâmicos e, a artefatos em 

outros materiais. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados cinco vasos, doze artefatos em metal 

e três objetos em outros materiais no interior da cista, associados ao 

enterramento mais antigo (T. 1972, 6/I); cinco vasos e três artefatos em metal na 

área externa da cista, associados ao enterramento mais recente (T. 1972, 6/II). 

2.1) Metais.  

T. 1972, 6/I: Onze anéis em bronze e em ferro, e um alfinete em ferro. 

T. 1972, 6/II: Dois alfinetes em bronze, 15301 e 15302, com 0,185 m e 0,155 m de 

comprimento; um bracelete em bronze, 15300, com 0,053 m de diâmetro. 

2.2) Cerâmica.  

T. 1972, 6/I: Uma ânfora e quatro vasos em miniatura; uma tigela manufaturada, 

uma píxide arredondada, uma taça e uma pequena enócoa trilobada manufaturada. 

T. 1972, 6/II: Duas enócoas trilobadas monocromáticas com decoração em listras, 

15295 (PRANCHA TIR 230 C, 230 D, 230 E e 230 F) e 15296 (PRANCHA TIR 
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230 G), com 0,135 m e 0,114 m de altura respectivamente; um pequeno esquifo, 

15297 (PRANCHA TIR 230 H, 230 I e 230 J), com 0,044 m de altura e 0,074 m de 

diâmetro; uma taça com bico, 15298 (PRANCHA TIR 231 A, 231 B, 231 C e 231 

D), com 0,048 m de altura e uma píxide com tampa, 15299 (PRANCHA TIR 231 E 

e 231 F), com 0,096 m de altura. 

2.3) Outros.  

T. 1972, 6/I: Um colar em contas de faiança e duas pérolas, uma em cornalina e a 

outra em esteatito, datadas do Período Micênico. 

3) Data:  

T. 1972, 6/I: Protogeométrico / Geométrico Médio I. 

T. 1972, 6/II: Geométrico Médio II. 

4) Discussão: É interessante notar que na publicação do AAA VII (1974), Gercke e 

Naumann datam o sepultamento mais antigo (T. 1972, 6/I) do Protogeométrico, 

mas no artigo ainda não publicado de Gercke, os enterramentos são datados do 

Geométrico Médio I (T. 1972, 6/I) e do Geométrico Médio II (T. 1972, 6/II). 
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(569) 

Túmulo 1972, 7. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 23, 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 5; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se de uma inumação de 

adulto (?) em vaso funerário, um pito, bastante danificado.  

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados quatro vasos 

cerâmicos, três objetos em metal e dois outros artefatos em cristal e pedra. 

2.1) Metais. Um anel em ferro, 15308, com 0,016 m de diâmetro; dois anéis em 

bronze, 15307 e 15310, com 0,02 m de diâmetro aproximadamente. 

2.2) Cerâmica. Um anforisco, 15303 (PRANCHA TIR 231 G, 231 H e 231 I), com 

0,105 m de altura e 0,037 m de diâmetro; dois esquifos: 15304 (PRANCHA TIR 

232 A, 232 B e 232 C), com 0,053 de altura e 0,085 m de diâmetro, e 15305 

(PRANCHA TIR 232 D, 232 E e 232 F), com 0,049 m de altura e 0,095 m de 

diâmetro; uma taça com um bico lateral, 15306 (PRANCHA TIR 232 G, 232 H e 

232 I), com 0,045 m de altura e 0,076 m de diâmetro. 

2.3) Outros. Um disco colorido em cristal de rocha, 15309, com 0,017 m de 

diâmetro; uma pérola em âmbar, 15311.  

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(570) 

Túmulo 1972, 8. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 23, 24; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 

1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo 

Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 3; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se de uma inumação de 

uma criança em cista.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e um anel em espiral 

em ferro. 

2.1) Metais. Um anel em espiral em ferro, 15320, com 0,013 m de diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Um lécito, 15312 (PRANCHA TIR 232 J, 232 K, 232 L, 233 A e 

233 B), com 0,105 m de altura e 0,04 m de diâmetro; uma taça monocromática 

pintada em vermelho, 15313 (PRANCHA TIR 233 C, 233 D e 233 E), com 0,074 

m de altura e 0,085 m de diâmetro. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(571) 

Túmulo 1972, 9. Na Seção Oeste da Cidadela. 

Referências: Gercke, P. und Naumann, U. AAA VII (1974b), p. 24; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 76; Gercke, P. “Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit 

submykenischen Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não 

Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na trincheira, na Seção Oeste da fortificação da 

Cidadela (Plantas 1 e 3; PRANCHA TIR 228 A). Trata-se de um túmulo em 

cista, construído com grandes e grossas placas de pedra de calcário, onde foram 

encontrados os restos ósseos de um indivíduo adulto do sexo feminino, deitado 

de costas, em posição contraída. Os braços estavam dobrados sobre o peito e as 

pernas dobradas para cima, com os pés para o lado direito. O esqueleto 

encontrava-se bastante contraído devido ao pequeno espaço interno da cista. Não 

há informações sobre a orientação ou as dimensões da cista.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados apenas objetos de 

metal, que os autores acreditam ser datados também do Protogeométrico. 

2.1) Metais. Um anel em espiral em bronze, 15316, com 0,018 m de diâmetro; um 

bobe de cabelo em ouro, 15315, com 0,014 m de diâmetro; dois grandes alfinetes 

em ferro, com cerca de 0,60 m de comprimento cada, com botões e, provavelmente, 

com a ponta de madeira; um objeto em placa de metal que pode ser uma espécie de 

coroa, segundo Gercke e Naumann. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(572) 

Túmulo 1974/1. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 2). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foram encontrados restos ósseos de duas crianças, ambas em posição contraída e 

com o crânio situado na extremidade Oeste da cista. Os enterramentos se 

encontram em níveis difentes, mas teriam sido realizados ainda no 

Protogeométrico, dentro de um curto intervalo de tempo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados dois vasos 

cerâmicos associados ao segundo enterramento, encontrados próximos aos 

ombros de uma das crianças. Não há informações relativas ao mobiliário 

funerário do primeiro enterramento. 

2.1) Cerâmica. Um lécito, 17418; uma olpa, 17417, sem informações sobre as 

medias dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(573) 

Túmulo 1974/2. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista, orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foi encontrado o esqueleto de uma criança em posição contraída, com o crânio 

situado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados objetos de metais, 

contudo não há referências ao tipo, a quantidade ou ao número de inventário dos 

artefatos. 

2.1) Metais. Objetos em metais, sem informações sobre quantidade, tipos, 

dimensões, nem sobre os números de inventário dos mesmos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(574) 

Túmulo 1974/3. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foi encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, com o crânio 

situado na extremidade Oeste (PRANCHA TIR 233 F).  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados sete vasos 

cerâmicos, cinco objetos em metal e seis agulhas de fiar. Na área externa da cista 

foram encontrados mais dois vasos cerâmicos. 

2.1) Metais. No interior da cista: dois anéis em bronze, dois alfinetes em bronze, 

uma placa em um material similar ao chumbo, e seis agulhas de fiar (bronze?). 

2.2) Cerâmica.  

No interior da cista: Duas enócoas: 17406 (PRANCHA TIR 234 A) e 17410 

(PRANCHA TIR 234 B); uma olpa, 17409 (PRANCHA TIR 234 C, 234 D e 234 

E), com 0,11 m de altura e 0,052 m de diâmetro da borda; dois lécitos: 17407 

(PRANCHA TIR 234 F), com pintura preta e vermelha, 0,135 m de altura e 0,045 

m de diâmetro da borda,  e 17411 (PRANCHA TIR 234 G, 234 H, 234 I e 234 J); 

um cântaro, 17412 (PRANCHA TIR 234 K e 234 L); um anforisco, 17413 

(PRANCHA TIR 234 M).  

No exterior da sepultura: uma grande ânfora com alças na pança (PRANCHA TIR 

235 A); um pequeno lécito que servia de tampa da ânfora, 17408 (PRANCHA TIR 

235 A). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(575) 

Túmulo 1974/4. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Kilian, K. AA 1978, p. 467-68; Gercke, P. 

“Geometrische Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen 

Vorläufern und subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, 

Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em fossa, cova simples, orientada no sentido Leste-Oeste. No 

interior da cova foi encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, 

com o crânio situado na extremidade Oeste da cova.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cova foram encontrados alguns fragmentos 

cerâmicos que não puderam ser correspondidos a formas específicas, datados do 

Protogeométrico. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(576) 

Túmulo 1974/6. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foi encontrado o esqueleto de uma criança em posição contraída, com a cabeça 

situada na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados cinco vasos 

cerâmicos e um objeto em ferro. 

2.1) Metais. Um anel em ferro (PRANCHA TIR 235 B e 235 C), com 0,022 m de 

diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Três enócoas trilobadas: 17353 (PRANCHA TIR 235 D, 235 E, 235 

F e 235 G), 17354 (PRANCHA TIR 235 H, 235 I, 235 J e 235 K) e 17355 

(PRANCHA TIR 236 A, 236 B e 236 C), com 0,17 m, 0,16 m e 0,18 m de altura, 

respectivamente; um lécito, 17356 (PRANCHA TIR 236 D, 236 E, 236 F e 236 G), 

com 0,116 m de altura e 0,035 m de diâmetro; um esquifo pintado com verniz preto 

brilhante, 17357 (PRANCHA TIR 236 H, 236 I e 236 J), com 0,083 m de altura e 

0,075 m de diâmetro. 

3) Data: Protogeométrico. 

 

 

 

 



618 

 

(577) 

Túmulo 1974/7. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foram encontrados dois enterramentos em posição contraída, com os crânios 

situados na extremidade Oeste; ambos são datados do Protogeométrico. O 

primeiro enterramento de um indivíduo adulto do sexo masculino (T. 1974/7-I) é 

mais antigo e foi perturbado pelo segundo mais recente (T. 1974/7- II) 

identificado como o esqueleto de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados um objeto em 

metal associado ao primeiro enterramento. Dois vasos cerâmicos associados ao 

segundo enterramento foram encontrados na área externa da sepultura, 

aproximadamente no centro da placa de pedra que cobria a cista. 

2.1) Metais. T. 1974/6-I: um anel em ferro. 

2.2) Cerâmica. T. 1974/6-II (área externa da cista): uma enócoa trilobada, 17367 

(PRANCHA TIR 236 K, 236 L, 236 M e 236 N), com 0,275 m de altura; uma taça, 

17368 (PRANCHA TIR 237 A, 237 B e 237 C), com 0,058 m de altura 0,082 m de 

diâmetro. 

3) Data: Protogeométrico.  

4) Discussão: Gercke data ambos os enterrametnos do início do Geométrico 

Antigo.  Papadimitriou os data do Protogeométrico. Após a análise da cerâmica 

realizada na Reserva Técnica de Tirinto, concordamos com a datação de 

Papadimitriou: ambos teriam sido realizados ainda no Protogeométrico, dentro 

de um curto intervalo de tempo. 
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(578) 

Túmulo 1974/8. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foi encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, com o crânio 

situado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foi encontrado apenas um vaso 

cerâmico. 

2.1) Cerâmica. Um esquifo, 17359, sem informações sobre suas dimensões. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(579) 

Túmulo 1974/9. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em fossa, cova simples, orientado no sentido Leste-Oeste. No 

interior da cova foi encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, 

com o crânio situado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: Protogeométrico 

4) Discussão: A datação dessa sepultura é incerta, pois devido a ausência de 

mobiliário funerário, ela se dá através da análise estratigráfica. Gercke deixa a 

data em suspenso; já Papadimitriou classifica o túmulo do Protogeométrico, 

argumentando que ele se encontra no mesmo nível estratigráfico de outros 

tumulos do mesmo sub período.  
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(580) 

Túmulo 1974/10. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foi encontrado o esqueleto de um adulto do sexo masculino em posição 

contraída, com o crânio situado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados vasos cerâmicos, 

artefatos em metal e objetos em outros materiais. Todavia, não há informações 

sobre o tipo, a quantidade ou o número de inventário dos artefatos. 

2.1) Metais. Artefatos em metal, sem especificações sobre a quantidade, os tipos, as 

dimensões e números de inventário. 

2.2) Cerâmica. Vasos, sem especificações sobre a quantidade, as formas, dimensões 

e números de inventário. 

2.3) Outros. Objetos em outros materiais, sem informações sobre a quantidade, os 

tipos, as dimensões e os números de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(581) 

Túmulo 1974/11. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foram encontrados esqueletos de dois adultos, dos sexos feminino e masculino, 

ambos em posição contraída, e com o crânio situado na extremidade Oeste. Os 

dois são datados do Protogeométrico, tendo sido realizados dentro de um curto 

intervalo de tempo. O primeiro enterramento, feminino (T 1974/11a), 

encontrado em um nível estratigráfico mais profundo está associado a vários 

artefatos; junto ao segundo, masculino (T 1974/11b), foram encontrados apenas 

três vasos cerâmicos. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados quatro vasos 

cerâmicos, uma figurinha em cerâmica, objetos em metal e outros três artefatos 

em outros materiais associados ao primeiro enterramento, e três vasos cerâmicos 

associados ao segundo enterramento. 

2.1) Metais. 1974/11a: Dois alfinetes em bronze, um fragmento de um alfinete em 

ferro e dois anéis em bronze. 

2.2) Cerâmica. T 1974/11a: Uma ânfora, 17384 (PRANCHA TIR 237 D), com 

0,182 m de altura; um lécito, 17385 (PRANCHA TIR 237 E), com 0,10 m de 

altura; dois esquifos: 17386 (PRANCHA TIR 237 F, 237 G e 237 H) e 17387 

(PRANCHA TIR 237 I e 237 J), com 0,084 e 0,08 m de altura, respectivamente; 

um pequeno cavalo, 17388 (PRANCHA TIR 237 K), com 0,03 m de altura. 

T 1974/11b: Duas ânforas: 17381 (PRANCHA TIR 238 A) e 17383 (PRANCHA 

TIR 238 B), com 0,185 m e 0,12 m de altura, respectivamente; uma píxide, 17382 

(PRANCHA TIR 238 C), com 0,139 m de altura. 
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2.3) Outros. 1974/11a: Doze pérolas em faiança, duas pequenas pérolas em pedra e a 

terminação de um alfinete em osso. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(582) 

Túmulo 1974/12. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foi encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, com o crânio 

situado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados cinco vasos 

cerâmicos, três objetos em ferro e um artefato em faiança. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro, 17375; um bracelete em bronze, 17376; um 

espiral em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora com a borda quebrada, 17370 (PRANCHA TIR 238 D, 

238 E e 238 F), com 0,18 m de altura; duas enócoas trilobadas: 17371 (PRANCHA 

TIR 239 A, 239 B e 239 C) com 0,126 m de altura, e 17372 (PRANCHA TIR 239 

D, 239 E, 239 F e 239 G), pintada com verniz preto brilhante, com 0,115 m de 

altura,; uma taça, 17373 (PRANCHA TIR 239 H, 239 I e 239 J), com 0,095 m de 

altura e 0,085 m de diâmetro; um esquifo, 17374 (PRANCHA TIR 239 K, 239 L e 

239 M), com 0,09 m de altura e 0,089 m de diâmetro. 

2.3) Outros. Quatorze pérolas de faiança, 17377. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(583) 

Túmulo 1974/13. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em cista orientado no sentido Leste-Oeste. No interior da cista 

foi encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, com o crânio 

situado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados vasos cerâmicos, 

objetos de metais, e objetos em outros materiais, mas não há referências ao tipo, 

a quantidade ou ao número de inventário dos artefatos. 

2.1) Metais. Artefatos em metal, sem especificações sobre a quantidade, os tipos, 

dimensões e números de inventário. 

2.2) Cerâmica. Vasos, sem especificações sobre a quantidade, formas, dimensões e 

números de inventário. 

2.3) Outros. Objetos em outros materiais, sem informações sobre a quantidade, os 

tipos, dimensões e números de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(584) 

Túmulo 1974/14. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 6). Trata-

se de um túmulo em pito orientado no sentido Leste-Oeste. No interior do vaso 

funerário foi encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, com o 

crânio situado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados dois vasos 

cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa, 17419 e um esquifo, 17420, sem informações sobre 

suas dimensões. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(585) 

Túmulo 1974/15. 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 5). Trata-

se de um túmulo em pito orientado no sentido Leste-Oeste. No interior do vaso 

funerário foi encontrado o esqueleto de um adulto em posição contraída, com o 

crânio situado na extremidade Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito foi encontrado um pote manufaturado; 

e na área externa, imediatamente associado ao pito, foi identificado um 

anforisco. 

2.1) Cerâmica.  

No interior do pito: um pote manufaturado bem rústico, com antiplásticos grandes e 

grossos e argila avermelhada, 17379 (PRANCHA TIR 240 A e 240 B), com 0,154 

m de altura e 0,09 m de diâmetro da borda  

Na área externa: um anforisco, 17380 (PRANCHA TIR 240 C, 240 D, 240 E e 240 

F), com 0,111 m altura e 0,034 m de diâmetro. 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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(586) 

Túmulo 1974/Fossa (Poço). 

Referências: BCH 79 (1975), p. 613-15; Gercke, P. “Geometrische Keramik und 

Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und subgeometrischen 

Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 2007; Papadimitriou, 

A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a oeste da Cidadela (Plantas 1 e 3). Trata-

se de um túmulo em fossa, cova simples, em que foi encontrado o esqueleto de 

um adulto em posição contraída, com o crânio situado na extremidade Oeste. No 

interior da cova havia alguns fragmentos cerâmicos datados do Protogeométrico.  

2) Mobiliário Funerário: No interior da cova foram encontrados três fragmentos de 

vasos cerâmicos datados do Protogeométrico. 

2.1) Cerâmica. Dois fragmentos de um esquifo e um fragmento de uma taça. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(587) 

1975/1. Terreno Bavéla. Sul da acrópole. 

Referências: BCH 108 (1984), p. 759; ArchDelt 30.2 (1975) [1983], p. 60; 

Papadimitriou, A. Tiryns. 1987. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Bavéla, na área Sul da acrópole de 

Tirinto (Plantas 1 e 3). Trata-se da inumação de uma criança em uma cista 

medindo cerca de 0,72 m de comprimento, 0,33 m de largura e 0,40 de 

profundidade, coberta com duas placas de pedra. O esqueleto da criança 

encontrava-se em posição contraída; junto a ele, dois vasos cerâmicos e um 

objeto em metal. Na área externa, imediatamente acima das placas que cobriam 

a sepultura, foram encontrados outros dois vasos cerâmicos intactos, fragmentos 

de um cálice e fragmentos de outros dois vasos reconstituídos, provavelmente 

associados à sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista, ao sul foram encontrados dois vasos 

cerâmicos e um artefato em metal; acima das placas de cobertura da cista foram 

encontrados outros dois vasos cerâmicos intactos, fragmentos de mais duas 

enócoas reconstituídas e fragmentos de um cálice. 

2.1) Metais. Uma lâmina em ferro, sem referências sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica.  

No interior da cista: uma ânfora, 26714 (PRANCHA TIR 240 G) e uma taça, 26715 

(PRANCHA TIR 240 H).  

Na área externa (sobre a placa de cobertura): duas taças intactas (PRANCHA TIR 

240 I e 240 L), fragmentos de um cálice (PRANCHA TIR 240 K) e duas enócoas 

que foram reconstituídas (PRANCHA TIR 241 A e 241 B). Todos os vasos são 

datados do Protogeométrico. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(588) 

Túmulo 1982, 1. Terreno Petroulas. 

Referências: Catling, H. W. ArchRep 29 (1982-1983), p. 28; Gercke, P. “Geometrische 

Keramik und Kleinfunde 1884 bis 1974. Mit submykenischen Vorläufern und 

subgeometrischen Ausläufern” Arquivo Pessoal Não Publicado, Cortesia do autor, 

2007; ELeftherotyria 16.11.82. 

1) Descrição geral: Encontrado a 150 m Noroeste da Cidadela, no terreno 

denominado Petroulas (Plantas 1 e 4). Trata-se de um túmulo de adulto (?), sem 

especificações sobre o tipo de túmulo e dimensões, nem sobre a idade e o sexo 

do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por uma taça datada do Geométrico 

Antigo. 

2.1) Cerâmica. Uma taça datada do Geométrico Antigo, sem informações sobre suas 

dimensões, decoração e número de inventário. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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(589) 

Túmulo 2001. Túmulo sem Numeração. A 

Referências: BCH 125 (2001), p. 832-33; Maran, J. and Papadimitriou, A. AA 2006, p. 

121-22. 

1) Descrição geral: Encontrado na área nordeste da cidade baixa nas quadras 

LXVIII – LXIX 28 e LXVIII – LXIX 30 (Plantas 1 e 4; PRANCHA TIR 241 

C). Trata-se de um túmulo em cista, cujas paredes e cobertura eram formadas 

por grandes placas de pedra de calcário, medindo internamente cerca de 1,22 m 

de comprimento por 0,75 m de largura (PRANCHA TIR 241 D). As placas que 

cobriam a cista eram de diferentes tamanhos; faltavam placas na extremidade 

Norte. A sepultura era orientada no sentido Oeste-Leste; no interior foi 

encontrado o esqueleto de um indivíduo do sexo feminino, aparentemente em 

posição estendida, deitado de costas e com o crânio situado na extremidade 

Leste. Provavelmente os braços estavam dobrados; as mãos encontravam-se 

sobre a pélvis. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados dois alfinetes em 

ferro. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em ferro com uma esfera em bronze na extremidade, 

encontrados na área do peito do esqueleto. O número de achado é 27/99 (como todo 

o enterramento), pois ainda não há registro de número de inventário. O tipo do 

alfinete é classificado, segundo Maran, como o Tipo B3 de Kilian-Dirlmeier 

(1984:71-73), do início da Idade do Ferro. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(590) 

Túmulo 2001. Túmulo sem Numeração. B 

Referências: BCH 125 (2001), p. 832-33; Maran, J. and Papadimitriou, A. AA 2006, p. 

121-22. 

1) Descrição geral: Encontrado na área nordeste da cidade baixa nas quadras 

LXVIII – LXIX 28 e LXVIII – LXIX 30 (Plantas 1 e 3; PRANCHA TIR 241 

C). Trata-se de um túmulo em cista, cujas paredes eram formadas com placas de 

pedra de calcário grandes e grossas. A cobertura era formada por uma 

combinação de placas e pedras menores entre elas. A cista foi encontrada 

aproximadamente a 3,70 m de distância da cista precedente (589), alinhada na 

mesma direção, com o mesmo sentido da linha axial Oeste-Leste. As medidas 

internas eram 0,90 m de comprimento e 0,35 m de largura máxima. No interior 

foi encontrado o esqueleto bastante danificado de uma criança bem jovem, 

aparentemente em posição estendida, deitado de costas (PRANCHA TIR 241 

E).  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: Maran data o túmulo infantil do Protogeométrico, apesar da ausência 

de mobiliário funerário, uma vez que os dois túmulos estavam no mesmo nível 

estratigráfico, possuíam o mesmo alinhamento e, ainda, encontravam-se bastante 

próximos. Portanto, consideramos válida sua datação, e incluímos o túmulo no 

catálogo. 
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(591) 

Túmulo 1922/1. Terreno Gogonas. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. W. Asine, 1938, p. 192-194; Hägg, R., OpAth 

VI (1965), p. 118-33; Hägg, R., OpAth X (1971), p. 46-47; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 54, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 221. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Gogonas, a sudeste da Colina 

Barbouna na campanha de 1922 (Plantas 9 e 11). O túmulo era constituído por 

um grande depósito de vasos funerários, formando uma cova mais ou menos 

circular cortada na rocha, medindo cerca de 2,0 m até 2,2 m de diâmetro por 

0,80 m de profundidade (PRANCHA ASI 243 B e 243 C). No interior havia o 

esqueleto de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por 28 vasos cerâmicos e três outros objetos, 

um alfinete em bronze, uma lâmina em obsidiana e um fragmento de chifre. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, sem número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Seis enócoas: 2228 (PRANCHA ASI 244 A), 2238 (PRANCHA 

ASI 244 B), 2238α (PRANCHA ASI 244 C), 2243 (PRANCHA ASI 244 D, 244 

E, 244 F e 244 G), MM Asine GT:1 (PRANCHA ASI 245 A) e s/n, com 0,13 m, 0, 

152 m, 0,142 m, 0,165 m, 0,109 m respectivamente; a última sem informações sobre 

suas dimensões; dois jarros: 3340 (PRANCHA ASI 245 B) e 3927 (PRANCHA 

ASI 245 C), com 0,115 m e 0,11 m de altura, respectivamente; quatro crateras: 2239 

(PRANCHA ASI 245 D, 245 E, 245 F e 245 G), 2246 (PRANCHA ASI 245 H e 

245 I), 2247 (PRANCHA ASI 246 A), 13971, (PRANCHA ASI 246 B) com 0,273 

m, 0,23 m, 0,26 m e 0,21 m de altura, respectivamente; quatro cântaros: 2236 

(PRANCHA ASI 246 C), 2234 (PRANCHA ASI 246 D), 2234α e um sem número 

de inventário, com 0,082 m, 0,065 m, 0,11 m de altura, respectivamente; o último 

sem informações sobre dimensões; 9 cálices: 2237α (PRANCHA ASI 246 E), com 

0,08 m de altura, 2237δ (PRANCHA ASI 246 F), com 0,068 m, 2240 (PRANCHA 

ASI 246 G), com 0,064 m, 3528 (PRANCHA ASI 247 A), com 0,062 m; as demais 

sem número de inventário e nem referência sobre as dimensões; uma tigela, 13972 

(PRANCHA ASI 247 B), com 0,05 m de altura. Há ainda um fragmento de uma 
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tampa perfurada e um fragmento de um vaso que não foi possível de ser 

identificado. 

2.3) Outros. Uma lâmina de obsidiana e um fragmento de chifre, sem número de 

inventário. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(592) 

Túmulo 1922/2. Terreno Gogonas. 

Referências: Hägg, R., OpAth VI (1965), p. 134-38; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 49, 

105. 

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Gogonas, a sudeste da Colina 

Barbouna na campanha de 1922 (Plantas 9 e 11). Trata-se de um túmulo em 

fossa, cova simples. Entretanto, não há informações sobre as medidas ou a 

orientação da cova e nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da fossa foram encontrados três vasos 

cerâmicos, dois objetos em obsidiana e um em pedra. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa, 2231, (PRANCHA ASI 247 C) com 0,355 m de 

altura; duas crateras: 2230 (PRANCHA ASI 247 D), outra bastante fragmentada, 

sem número de inventário. Não há referências sobre a dimensão das crateras. 

2.2) Outros. Uma ponta de flecha em obsidiana, uma lâmina em obsidiana e um 

fragmento em sílex. 

3) Data: Geométrico Recente. 

 

 

 

 

 

 

 



637 

 

(593) 

Túmulo 1922/3. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Hägg, R., OpAth X (1971), p. 45-46; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 49, 

55, 119; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 220-21. 

5) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa na campanha de 1922 (Plantas 9 e 11). 

Trata-se de um túmulo em cista, fechado com grossas placas de pedra de 

calcário. Não há informações sobre as dimensões e nem sobre a orientação da 

cista. Também não há informações sobre o esqueleto enterrado no interior da 

cista. 

6) Mobiliário Funerário: No interior da cista foi encontrada apenas uma enócoa de 

fabricação ática, datada do Geométrico Médio ou talvez um pouco mais tardia. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa de fabricação ática, 2912, (PRANCHA ASI 247 e e 

247 F) com 0,175 m de altura. 

3) Data: final do Geométrico Médio II / início do Geométrico Recente I. 
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(594) 

Túmulo L.H. 10. Necrópole Micênica, 1922. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 129, 158-60; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 49, 53. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Necrópole Micênica (Plantas 9 e 10). 

Encontrado na parte Sul do Túmulo I:1, trata-se de um túmulo em câmera 

micênico, datado do Heládico Recente III, que parece ter sido reutilizado 

durante o Período Geométrico. No interior do túmulo foram encontrados 6 ou 

até 7 indivíduos. Um dos esqueletos de um indivíduo adulto encontrava-se no 

centro da sepultura, na camada mais superior do túmulo. Não foi possível 

identificar a posição do indivíduo pois o enterramento havia sido bastante 

perturbado. Apenas a espinha e a perna direita encontravam-se in situ, e parece 

que assumiam uma posição estendida, com o crânio orientado para Sudeste. Os 

restos ósseos encontravam-se sobre uma camada de cinzas e carvão.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por vários vasos cerâmicos associados ao 

enterramento no dromos. Todavia, não há referências sobre a quantidade, a 

forma dos vasos, dimensões, e sobre os números de inventário. 

3) Data: Protogeométrico. Hägg data o enterramento do Protogeométrico, enquanto 

Födin apenas menciona que os vasos são “geométricos”. 
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(595) 

Túmulo L.H. 12. Necrópole Micênica, 1922. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 129, 160-62; Hägg, R. BOREAS 

7:1, 1974, p. 49, 105; Mountjoy, P. Asine III, Fasc. 1, 1996, p. 62-64. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Necrópole Micênica (Plantas 9 e 10). 

Trata-se de um túmulo em cista encontrado no dromos Norte do Túmulo I:1, um 

túmulo em câmera micênico, datado do Heládico Recente III que parece ter sido 

reutilizado durante o Período Geométrico (PRANCHA ASI 248 A). No interior 

do túmulo foi encontrada uma concentração de vasos nas camadas mais 

superiores da sepultura, datados do Período Geométrico o que, segundo Hägg, 

pode indicar a reutilização da sepultura. Não há informações sobre as dimensões 

ou a orientação da sepultura, nem sobre a idade ou o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos associados à cista. 

2.1) Cerâmica. Um jarro com estribo, 17bis (PRANCHA ASI 248 B), com duas 

alças no estilo Submicênico; um esquifo, 35 (PRANCHA ASI 248 C), datado do 

Protogeométrico. Sem informações sobre o número de inventário ou sobre as 

dimensões dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(596) 

Túmulo sem Numeração. Necrópole Micênica I, 1922. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 52; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 105. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Necrópole Micênica I (Planta 9). Trata-

se de um depósito de vasos datados do “geométrico”, segundo Frödin, 

encontrado próximo da extremidade norte da parede que protege o terraço, o que 

pode constituir um túmulo. Todavia, não foi encontrado nenhum esqueleto 

associado aos vasos, apenas uma série de pedras que os cercavam. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vários vasos cerâmicos que formavam um 

depósito cercado por pedras de calcário. Não há referências sobre a quantidade, 

a forma, as dimensões e sobre o número de inventário dos vasos 

 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo em Câmara II:1. Necrópole Micênica II, 1922. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 191-92; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 105. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Necrópole Micênica II (Planta 9). 

Trata-se de um túmulo em câmera micênico que teria sido reutilizado durante o 

Período Geométrico, segundo Frödin. Um dos esqueletos de adulto, encontrado 

cerca de 1,0 m acima do nível do chão do túmulo em câmera, estava em posição 

estendida, deitado de costas, com o crânio orientado para Oeste-Noroeste. Os 

braços estavam dobrados e as mãos cruzadas sobre o peito. Havia duas pedras 

junto do crânio. Não há informações sobre a idade aproximada ou o sexo do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por fragmentos de um objeto em ferro 

que parece ser um cinto, situado na cintura do indivíduo. Não há referências 

sobre o número de inventário do artefato. 

 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Acrópole, 1926. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 37-38; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 105. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Acrópole (Planta 9). Trata-se de um 

túmulo de adulto em fossa, cova simples, encontrado no nível Geométrico. O 

esqueleto estava com o crânio orientado para Nordeste. Não há informações 

sobre a idade aproximada ou o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo P.G. 1. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 129; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra G 6, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, orientado no sentido 

Noroeste-Sudeste, medindo internamente cerca de 1,40 m de comprimento, 0,35 

m de largura e 0,20 m de profundidade. A cista era construída por placas de 

pedra irregulares, mais ou menos retas e finas; havia cerca de cinco em cada 

parede e a cobertura era similar. No interior havia o esqueleto de um adulto em 

posição estendida, com o crânio direcionado para Sudeste, o braço direito 

estendido ao lado do corpo e o esquerdo dobrado sobre a bacia, próximo a coxa 

esquerda (PRANCHA ASI 248 D). 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados um objeto em 

bronze e um vaso cerâmico. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, encontrado no ombro direito. Não há 

referências sobre o número de inventário do alfinete. 

2.2) Cerâmica. Um vaso datado do Heládico Médio, encontrado próximo à mão 

direita do morto. Não há informações sobre o número de inventário, forma ou 

dimensões do vaso. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(600) 

Túmulo P.G. 2. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 129-30; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra I 6, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato oval, orientado no sentido Nordeste-

Sudoeste, medindo internamente cerca de 0,58 m de comprimento, 0,35 m de 

largura e 0,18 m de profundidade (PRANCHA ASI 248 E e 248 F). A cista era 

construída por placas de pedra mais ou menos retas, tanto grossas como finas, 

grandes e pequenas, e coberta com cinco placas. No interior da cista havia o 

esqueleto de uma criança em posição estendida, com o crânio direcionado para 

Nordeste, o braço dobrado sobre a bacia e o esquerdo estendido ao lado do 

corpo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 3. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 130; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra I 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, orientado no sentido 

Nordeste-Sudoeste, medindo internamente cerca de 1,50 m de comprimento, 

0,30 m de largura e 0,30 m de profundidade (PRANCHA ASI 249 A). A cista 

era construída por placas de pedra mais ou menos retas, com cobertura similar. 

No interior havia o esqueleto de umindivíduo adulto do sexo feminino, em 

posição estendida, com o crânio direcionado para Leste-Nordeste, o braço direito 

dobrado sobre a bacia; o braço esquerdo não foi encontrado. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foi encontrado apenas um anel em 

bronze embaixo da mão direita. 

2.1) Metais. Um anel em bronze encontrado embaixo da mão direita do indivíduo. 

Não há referências sobre o número de inventário do artefato. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 

 

 

 

 

 



646 

 

(602) 

Túmulo P.G. 4. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 130; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra I 9, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um pequeno túmulo em cista de formato retangular, orientado no 

sentido Noroeste-Sudeste, medindo internamente cerca de 1,40 m de 

comprimento por 0,35 m de largura e 0,20 m de profundidade. A cista era 

construída em uma das extremidades por uma placa de pedra de calcário, na 

outra extremidade, por um fragmento de pito. A cobertura da cista estava 

faltando e no fundo da sepultura havia uma camada de pedras. Sobre essa 

camada, foram encontrados os restos do esqueleto de uma criança, misturados 

com fragmentos de cerâmica datada do Período Micênico e, ainda, carvão. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída data pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 5. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 130; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra I 9, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um pequeno túmulo em cista de formato retangular. As paredes da 

cista eram construídas com placas de pedra e não havia cobertura. No fundo do 

túmulo havia uma camada de pedras e, sobre ela, o esqueleto de uma criança, 

misturado com fragmentos de cerâmica datada do Período Micênico e, ainda, 

carvão. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(604) 

Túmulo P.G. 6. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 130; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra H 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato quadrado irregular, orientado no 

sentido Nordeste-Sudoeste, medindo internamente cerca de 0,50 m de 

comprimento, 0,25 m de largura e 0,15 m de profundidade. As paredes da cista 

eram construídas com placas de pedra e não havia cobertura. No fundo do 

túmulo havia o esqueleto de uma criança, provavelmente em posição contraída, 

deitado sobre seu lado direito e com o crânio orientado no sentido Leste-

Nordeste. Os braços estavam dobrados; a mão direita encontrava-se sobre o 

abdome, a esquerda estava faltando. Ainda havia pequenas partículas de carvão 

junto do esqueleto da criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 7. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 130; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra G 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista destruído parcialmente. No interior havia o 

esqueleto de uma criança e algumas partículas de carvão. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 8. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 130; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista bastante destruído. No interior havia o esqueleto 

de uma criança, também bastante danificado. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 9. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 130-31; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra H 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um pequeno túmulo em cista de formato quadrado (PRANCHA ASI 

249 B). As paredes da cista eram construídas com duas grossas placas de pedra 

em cada lado; a cobertura não foi encontrada. No interior da cista foi encontrado 

o esqueleto de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos encontrados no interior 

da cista, acima do esqueleto da criança. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa (PRANCHA ASI 249 C), com 0,15 m de altura; um 

cálice com duas alças (PRANCHA ASI 249 D), com 0,055 m de altura, sem 

decoração; uma tigela manufaturada (PRANCHA ASI 249 E), com 0,085 m de 

altura. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III, e pela 

decoração dos vasos encontrados no interior da cista. 
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(608) 

Túmulo P.G. 10. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 131; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra H 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,78 m de 

comprimento por 0,26 m (na extremidade mais estreita) e 0,45 m de largura, e 

0,30 m de profundidade (PRANCHA ASI 250 A). As paredes e a cobertura da 

cista eram construídas com placas de pedra. No interior da cista havia o 

esqueleto de um adulto em posição estendida com o crânio orientado para Leste-

Nordeste. Os braços estavam estendidos ao longo de ambos os lados do corpo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um objeto em metal e um artefato em osso. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro com a extremidade em bronze. 

2.2) Outros. Um espiral em osso. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 11. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 131; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra K 4-5, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,75 m de 

comprimento por 0,33 m (na extremidade mais estreita) e 0,50 m de largura, e 

0,30 m de profundidade, orientada no sentido Noroeste-Sudeste (PRANCHA 

ASI 250 B). As paredes e a cobertura da cista eram construídas com placas de 

pedra mais ou menos retas e finas. No interior da cista havia o esqueleto de um 

adulto em posição estendida com o crânio orientado para Sul-Sudeste. Os braços 

estavam estendidos ao longo de ambos os lados do corpo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 12. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra L 5, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,43 m de 

comprimento, 0,43 m de largura e 0,30 m de profundidade, orientada no sentido 

Noroeste-Sudeste (PRANCHA ASI 250 C). As paredes da cista eram 

construídas com placas de pedra relativamente pequenas; a cobertura com 5 

placas de pedra maiores. No interior da cista havia o esqueleto de um adulto em 

posição contraída, deitado sobre seu lado direito e com o crânio orientado para 

Sudeste. O braço esquerdo encontrava-se estendido ao longo do corpo e o direito 

dobrado, com a mão sobre a bacia. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas dois objetos em bronze, um 

em cada ombro do indivíduo. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze, encontrados um em cada ombro do morto. 

3) Data: Protogeométrico. Adata é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 13. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra H3, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em fossa, cova simples. No interior do túmulo havia o 

esqueleto de uma criança bastante danificado, com apenas alguns fragmentos 

cerâmicos datados do Protogeométrico. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova, apenas alguns fragmentos cerâmicos datados do 

Protogeométrico. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III, e 

pelos fragmentos datados do Protogeométrico. 
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Túmulo P.G. 14. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra K 4, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em fossa, cova simples. No interior do túmulo havia o 

esqueleto de uma criança bastante danificado. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 15. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra K 4, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em fossa, cova simples. No interior havia o esqueleto de 

um adulto em posição estendida, deitado de costas, com o crânio orientado para 

Sul, com os braços dobrados e as mãos sobre a bacia. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 16. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3-113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra D 9, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista construído diretamente em uma parede. Não 

foram encontradas as placas de cobertura da cista. No interior da sepultura havia 

o esqueleto de um adulto praticamente destruído. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(615) 

Túmulo P.G. 17. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,50 m de 

comprimento, 0,33 m de largura e 0,20 m de profundidade, orientada no sentido 

Noroeste-Sudeste. As paredes e a cobertura da cista eram construídas com placas 

de pedra; a cobertura era constituída por pequenas pedras. No interior da cista 

havia o esqueleto de um indivíduo do sexo masculino em posição estendida, 

com o crânio orientado para Leste-Sudeste. Os braços estavam dobrados: o 

direito sobre o peito e o esquerdo sobre o quadril. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrado fragmentos de um objeto de ferro no 

ombro esquerdo, que, segundo Frödin, pode ser um alfinete. 

2.1) Metais. Fragmentos de um objeto em ferro, alfinete (?). 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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 (616) 

Túmulo P.G. 18. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra D 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 0,85 m de 

comprimento, 0,30 m de largura e 0,30 m de profundidade, orientada no sentido 

Noroeste-Sudeste (PRANCHA ASI 251 A). As paredes e a cobertura da cista 

eram formadas por grandes e grossas placas de pedra; duas na cobertura. No 

interior da cista havia o esqueleto que Hägg suspeita ser o de uma criança. 

Frödin, entretanto, não faz nenhuma referência em relação à idade ou ao sexo do 

indivíduo. Também não é possível saber com clareza qual a posição do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados três vasos 

cerâmicos e alguns fragmentos de um objeto em bronze misturado em 

fragmentos de carvão. 

2.1) Metais. Fragmentos de um objeto em ferro, misturado em fragmentos de 

carvão. 

2.2) Cerâmica. Uma taça com pé alto (PRANCHA ASI 251 B), com 0,07 m de 

altura; duas enócoas, uma manufaturada trilobada (PRANCHA ASI 251 C), com 

0,08 m de altura, outra torneada com a borda circular (PRANCHA ASI 251 D), 

com 0,12 m de altura, ambas encontradas na extremidade sul da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III, e 

pela decoração dos vasos cerâmicos presentes no interior da sepultura. 
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(617) 

Túmulo P.G. 19. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra D 9, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, orientada no sentido 

Nordeste-Sudoeste, bastante destruído; as dimensões no estado atual são de 

cerca de 0,90 m de comprimento, 0,25 m de largura  e 0,15 m de profundidade. 

As paredes e a cobertura da cista eram construídas com placas de pedra. No 

interior da cista havia o esqueleto de uma criança estendida, deitada de costas e 

com o crânio orientado para Nordeste. A parte inferior das pernas não estava 

presente. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(618) 

Túmulo P.G. 20. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 132-33; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra E 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,17 m de 

comprimento, 0,35 m de largura e 0,20 m de profundidade, orientada no sentido 

Nordeste-Sudoeste (PRANCHA ASI 251 E). As paredes e a cobertura da cista 

eram construídas com grandes e grossas placas de pedra, mais ou menos retas; a 

cobertura era formada por quatro placas. No interior da cista havia o esqueleto 

de um adulto, danificado por três raízes de plantas. Entretanto, encontrava-se em 

posição estendida, deitado de costas e com o crânio orientado para Nordeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(619) 

Túmulo P.G. 21. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 133; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra E 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 0,62 m de 

comprimento, 0,23 m de largura e 0,26 m de profundidade, orientada no sentido 

Nordeste-Sudoeste. As paredes e a cobertura da cista eram construídas com 

placas de pedra mais ou menos retas e finas, e também com pequenas pedras 

para completar. No interior da cista havia o esqueleto de uma criança, danificado 

por raízes; encontrava-se em posição estendida, com o crânio orientado para 

Leste-Nordeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(620) 

Túmulo P.G. 22. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 133; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F-G 11, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em fossa, cova simples, fechado com grandes seixos de 

calcário (PRANCHA ASI 251 F). No interior foi encontrado o esqueleto de um 

adulto (?) em posição estendida, deitado de costas, e com o crânio orientado para 

Leste. Os braços estavam estendidos ao lado do corpo, próximos a ambas as 

coxas. Logo acima do esqueleto, havia vários fragmentos de pito.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista, somente fragmentos de pito. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III, e 

também a partir da decoração dos fragmentos de pito encontrados junto ao 

esqueleto. 
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(621) 

Túmulo P.G. 23. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 133-34; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra E 9, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 0,54 m de 

comprimento, 0,30 m de largura e 0,20 m de profundidade, orientado no sentido 

Noroeste-Sudeste (PRANCHA ASI 252 A). As paredes e a cobertura da cista 

eram construídas com grandes e grossas placas de pedra; a cobertura continha 

quatro placas. No interior da cista havia o esqueleto de uma criança em posição 

contraída, deitado sobre seu lado direito e com o crânio orientado para Noroeste. 

Os braços estavam estendidos, ao lado do corpo. No fundo da sepultura havia 

fragmentos de carvão. Na área externa da cista, cerca de 0,1 m de distância no 

sentido Oeste-Noroeste, foram encontradas seis placas de pedra do mesmo tipo 

que cobria a sepultura formando uma estrutura circular com uma pedra no centro 

(altar?) (PRANCHA ASI 252 A e 252 B). A estrutura media 0,58 m no sentido 

Nordeste-Sudoeste e 0,43 m no sentido Norte-Sul; a pedra central media cerca 

de 0,27 m de comprimento e 0,17 m largura. Segundo Frödin, tal estrutura é 

interpretada como um “grave-altar”. Uma outra estrutura semelhante foi 

encontrada a aproximadamente 0,60 m a leste da cista, medindo 0,80 m do 

sentido Norte-Sul e 0,63 m no sentido Leste-Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(622) 

Túmulo P.G. 24. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 134; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra E 9, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista, de formato exatamente retangular, medindo 

1,30 m de comprimento, 0,35 m de largura e 0,30 m de profundidade, orientado 

no sentido Noroeste-Sudeste (PRANCHA ASI 252 C). Não havia cobertura na 

cista. As paredes eram formadas com placas de pedra mais ou menos retas e 

finas. No interior da cista havia o esqueleto de um adulto em posição estendida, 

deitado de costas e com o crânio orientado para Noroeste. Os braços estavam 

estendidos ao longo de ambos os lados do corpo, a mão direita próxima à coxa e 

a esquerda sobre a bacia. No fundo da cista, no preenchimento, junto com o 

esqueleto, havia fragmentos cerâmicos datados do Período Micênico. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista, com exceção dos fragmentos cerâmicos datados do Período 

Micênico. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(623) 

Túmulo P.G. 25. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 134-35; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra E 9, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930, 

imediatamente a Sudoeste do T. P.G. 24 (622), entretanto em um nível um 

pouco mais profundo. Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, 

medindo 1,65 m de comprimento, 0,45 m de largura e 0,25 m de profundidade, 

orientado no sentido Noroeste-Sudeste (PRANCHA ASI 252 C e 252 D). As 

paredes e a cobertura da cista eram construídas com grandes e grossas placas de 

pedra; havia seis placas na cobertura e várias pedras pequenas. No interior da 

cista havia o esqueleto de um adulto em posição estendida, deitado de costas e 

com o crânio orientado para Noroeste. Os braços estavam estendidos ao longo 

de ambos os lados do corpo, próximos às coxas. A cista estava preenchida com 

uma terra escura; na extremidade Noroeste foi encontrado um chifre de veado e 

uma camada de cinzas que pode indicar, segundo Frödin, algum tipo de sacrifico 

realizado no momento do enterramento. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos encontrados próximos 

ao crânio do morto. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas: uma com 0,205 m (PRANCHA ASI 253 A), a outra 

com 0,20 m de altura (PRANCHA ASI 253 B); um cálice com duas alças 

(PRANCHA ASI 253 C), com 0,127 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III, e 

também a partir da decoração dos vasos encontrados no interior da cista, junto 

do crânio do indivíduo. 
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(624) 

Túmulo P.G. 26. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 135; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 11, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista, bastante destruído e alinhado com o T. P.G. 27 

(625) (PRANCHA ASI 253 D). No interior da cista havia apenas alguns restos 

ósseos de um adulto (?) bastante danificados. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos associados aos 

restos ósseos humanos. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa com alça dupla (PRANCHA ASI 253 E), com 0,155 m 

de altura; uma taça com pé alto (PRANCHA ASI 253 F), com 0,082 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(625) 

Túmulo P.G. 27. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 135; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 11, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930, ao 

lado do T. P.G. 26 (624) (PRANCHA ASI 253 D). Trata-se de um túmulo em 

cista de formato retangular. As placas de pedra da cobertura não foram 

encontradas. No interior foi identificado o esqueleto bastante danificado de um 

adulto (?). Não há referências sobre a orientação e dimensões da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por quatro vasos cerâmicos encontrados no 

interior da cista. 

2.1) Cerâmica. Uma taça com pé alto (PRANCHA ASI 254 A), com 0,069 m de 

altura; três enócoas: uma delas torneada com a borda circular (PRANCHA ASI 254 

B), com 0,16 m de altura e duas delas manufaturas e trilobadas (PRANCHA ASI 

254 C e 254 D), com 0,12 e 0,75 m de altura, respectivamente. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III, e 

também a partir da decoração dos vasos cerâmicos encontrados no interior da 

cista. 
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(626) 

Túmulo P.G. 28. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 135-36; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra E 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,00 m de 

comprimento, 0,30-0,40 m de largura e 0,20 m de profundidade, orientado no 

sentido Nordeste-Sudoeste. As paredes e a cobertura da cista eram construídas 

com placas de pedra mais ou menos retas e finas; havia quatro placas na 

cobertura. No interior da cista havia o esqueleto de um adulto em posição 

contraída, deitado sobre seu lado direito e com o crânio orientado para Leste-

Nordeste. Os braços estavam estendidos ao longo de ambos os lados do 

esqueleto, a mão esquerda encontrava-se sobre a coxa e a direita não estava 

presente. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(627) 

Túmulo P.G. 29. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 136; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 11, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato exatamente retangular, medindo 0,71 

m de comprimento, 0,38 m de largura e 0,20 m de profundidade, e orientado no 

sentido Sudeste-Noroeste. As paredes e a cobertura da cista eram construídas 

com placas de pedra retas e finas; havia quatro placas na cobertura. Não foi 

encontrado qualquer sinal de restos ósseos humanos na sepultura. Frödin sugere 

que poderia ser um monumento construído em homenagem ao indivíduo morto 

(Cenotaph). Cerca de 0,20 e 0,30 m abaixo, foi encontrada uma grossa camada 

de cinzas e sob ela uma grande placa de pedra. Hägg sugere que seria um túmulo 

infantil. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(628) 

Túmulo P.G. 30. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 136; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 0,55 m de 

comprimento, 0,25 m de largura e 0,15 m de profundidade, orientado no sentido 

Noroeste-Sudeste. As paredes e a cobertura da cista eram construídas com 

grandes e grossas placas de pedra. No interior da cista havia um esqueleto 

bastante destruído. Hägg sugere que pode ser o esqueleto de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(629) 

Túmulo P.G. 31. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 136; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em fossa, cova simples. No interior da cova foi 

encontrado o esqueleto de um indivíduo do sexo masculino, de 

aproximadamente 40 anos de idade, em posição contraída, deitado sobre seu 

lado direito e com o crânio orientado para Sudeste. Os braços estavam dobrados, 

a mão direita, que não estava in situ, deveria estar sobre o peito, e a esquerda 

sobre o abdome. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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(630) 

Túmulo P.G. 32. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 136; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 8, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um pequeno túmulo em cista quase totalmente destruído. No interior 

do túmulo havia apenas alguns restos ósseos humanos em péssimas condições de 

preservação. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 33. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 136; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra F 9, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em fossa, cova simples. No interior foram encontrados os 

restos bastante danificados do esqueleto de um adulto (?). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 34. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 136-37; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra I 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 0,70 m de 

comprimento, 0,26 m de largura e 0,20 m de profundidade, orientado no sentido 

Leste-Oeste (PRANCHA ASI 254 E e 255 A). As paredes e a cobertura da cista 

eram construídas com placas de pedra mais ou menos retas e finas; havia três 

placas na cobertura, uma quarta estava faltando. No interior da cista havia o 

esqueleto de uma criança em posição estendida, deitada sobre o seu lado direito 

e com o crânio orientado para Leste. Uma das mãos se encontrava sobre a bacia, 

a outra estava faltando. Próximo dos pés da criança foram encontrados ossos de 

peixe e, ainda, vários fragmentos de carvão misturados com o preenchimento do 

túmulo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 35. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 137; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra H 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 0,56 m de 

comprimento, 0,20 m de largura e 0,20 m de profundidade, orientado no sentido 

Leste-Oeste (PRANCHA ASI 255 B). As paredes da cista eram construídas 

com grandes e grossas placas de pedra; não havia cobertura na cista. No interior 

da cista havia o esqueleto de uma criança seriamente danificado por raízes: 

parece que o esqueleto encontrava-se em posição estendida, deitado de costas e 

com o crânio orientado para Nordeste. Pelo menos o braço direito estava 

estendido ao longo do corpo. No preenchimento do túmulo havia uma areia fina. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos próximos do 

crânio da criança. 

2.1) Cerâmica. Um jarro manufaturado (PRANCHA ASI 255 C e 255 D), com 0,11 

m de altura; uma concha manufaturada (PRANCHA ASI 256 A), com 0,055 m de 

altura e 0,82 m de diâmetro. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III, e 

também a partir da decoração dos vasos cerâmicos encontrados no interior da 

cista. 
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Túmulo P.G. 36. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 137; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra G 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 0,71 m de 

comprimento, 0,25 m de largura e 0,15 m de profundidade, orientado no sentido 

Nordeste-Sudoeste (PRANCHA ASI 256 B e 256 C). As paredes e a cobertura 

da cista eram construídas com grandes e grossas placas de pedra; havia cinco 

placas na cobertura. No interior da cista havia o esqueleto de uma criança 

bastante danificado por raízes; encontrava-se em posição estendida, deitado de 

costas e com o crânio orientado para Norte-Nordeste, em diagonal em relação às 

placas das paredes da cista. Os braços estavam estendidos ao longo de ambos os 

lados do corpo. A maior parte dos braços não foi encontrada. No preenchimento 

da cista foram encontrados fragmentos de carvão. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico encontrado próximo ao 

pé do morto. 

2.1) Cerâmica. Uma taça manufaturada (PRANCHA ASI 256 D), com 0,065 m de 

altura. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III, e 

pela decoração do vaso encontrado no interior da cista. 
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Túmulo P.G. 37. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 137-38; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra G 11, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato exatamente retangular, medindo 0,67 

m de comprimento, 0,33 m de largura e 0,15 m de profundidade, orientado no 

sentido Noroeste-Sudeste (PRANCHA ASI 256 E e 256 F). As paredes e a 

cobertura da cista eram construídas com grandes e grossas placas de pedra. No 

interior da cista havia o esqueleto de uma criança bastante danificado por raízes; 

encontrava-se em posição estendida, deitado de costas e com o crânio orientado 

para Sudeste. Os braços estavam estendidos ao longo de ambos os lados do 

corpo, a mão direita encontrava-se sobre a coxa; a esquerda não foi encontrada. 

Próximo à parte superior do braço direito foi encontrado um osso animal. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrada uma tigela próxima ao pé esquerdo da 

criança. 

2.1) Cerâmica. Uma tigela manufaturada (PRANCHA ASI 256 G), com 0,045 m de 

altura e 0,11 m de diâmetro, encontrada próxima dos pés do indivíduo. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III e, 

também, a partir da decoração do vaso cerâmico encontrado no interior da cista. 
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Túmulo P.G. 38. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 138; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra G 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,38 m de 

comprimento, 0,35 m de largura e 0,30 m de profundidade, orientado no sentido 

Nordeste-Sudoeste. As paredes e a cobertura da cista eram construídas com 

placas de pedra retangulares, mais ou menos retas e finas. No interior da cista 

havia o esqueleto de um adolescente em posição estendida, deitado de costas e 

com o crânio orientado para Nordeste. Os braços estavam estendidos ao longo 

de ambos os lados do corpo, a mão direita encontrava-se sobre a coxa e a 

esquerda sobre o quadril. O preenchimento da cista era composto por uma 

camada de argila compacta.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 39. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 138; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra K 12, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,20 m de 

comprimento, 0,33 m de largura e 0,30 m de profundidade, orientado no sentido 

Noroeste-Sudeste. As paredes e a cobertura da cista eram construídas com 

grandes e grossas placas de pedra. No interior da cista havia o esqueleto de um 

adolescente em posição estendida, deitado de costas e com o crânio orientado 

para Sul-Sudeste. Os braços estavam estendidos ao longo de ambos os lados do 

corpo. As mãos não foram encontradas na sepultura. Próximo ao ombro 

esquerdo situava-se o casco de uma tartaruga. O preenchimento da cista era 

composto de uma fina areia e conchas. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 40. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 138; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra L 12, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 1,83 m de 

comprimento, 0,43 m de largura e 0,35 m de profundidade, orientado no sentido 

Norte-Sul. As paredes e a cobertura da cista eram construídas com placas de 

pedra mais ou menos retas e finas; havia seis placas na cobertura. No interior da 

cista havia o esqueleto de um adulto em posição estendida, deitado de costas e 

com o crânio orientado para Sul. O braço direito estava estendido ao lado do 

corpo, e o esquerdo levemente dobrado, com a mão sobre a coxa. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois objetos em metal, um punhal e um 

alfinete em ferro encontrados próximo do ombro direito. 

2.1) Metais. Um punhal e um alfinete em ferro encontrados próximo ao ombro 

direito do morto. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 41. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 138-39; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra I 12, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, medindo 0,55 m de 

comprimento, 0,27 m de largura e 0,20 m de profundidade, orientado no sentido 

Nordeste-Sudoeste. As paredes e a cobertura da cista eram construídas com 

placas de pedra mais ou menos retas e finas; havia três placas na cobertura. No 

interior da cista havia o esqueleto de uma criança bem jovem, com o crânio 

orientado para leste e, possivelmente, em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 42. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 139; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra K 12, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930, 

parte encontrado sob o T. P.G. 39 (637). Trata-se de um túmulo em fossa, cova 

simples, quase em sua totalidade destruído. No interior encontrava-se o 

esqueleto de um adulto (?), também bastante danificado. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Heládico Recente III / Protogeométrico (?). 

4) Discussão: Frödin afirma que a sepultura pode datar do Heládico Recente III. 

Hägg a considera como um túmulo do Protogeométrico, todavia, o autor não 

apresenta justificativas para datá-lo de tal período. 
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Túmulo P.G. 43. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 139; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), na área denominada Terraço II, durante as campanhas de escavações 

entre 1922 e 1930. Trata-se de um túmulo em cista de formato retangular, 

medindo 1,55 m de comprimento, 0,30 m de largura e 0,30 m de profundidade, 

orientado no sentido Nordeste-Sudoeste (PRANCHA ASI 257 A e 257 B). As 

paredes da cista eram construídas com pequenas e grossas placas de pedra; as 

placas de cobertura da cista não foram encontradas. No interior do túmulo havia 

o esqueleto de um adulto em posição contraída, deitado sobre seu lado esquerdo 

e com o crânio orientado para Sul-Sudoeste. O braço esquerdo estava estendido 

ao lado do corpo e o direito dobrado, com a mão sobre a bacia. O preenchimento 

da cista era composto de fragmentos de uma pedra escura e também fragmentos 

cerâmicos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três objetos em metal encontrados sob os 

ombros do morto. 

2.1) Metais. Dois alfinetes: um em bronze encontrado debaixo do ombro direito e 

um em ferro com a extremidade em bronze, encontrado debaixo do ombro esquerdo.  

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 44. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. W. Asine, 1938, p. 139; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 54, 122; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 221. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Cidade Baixa, no Terraço II, (Plantas 9 

e 11; PRANCHA ASI 242 A e 242 B). Trata-se de um túmulo em cista, 

orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior foi encontrado um 

esqueleto de um adulto em posição estendida, deitado sobre suas costas e com o 

crânio direcionado para Sudoeste. Os braços encontravam-se dobrados e as mãos 

sobre a bacia. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por objetos em metal: um alfinete em bronze 

encontrado no ombro esquerdo; fragmentos de um objeto em ferro, 

provavelmente um alfinete, encontrados próximo ao ombro direto; um anel em 

bronze na mão direita e um outro anel em bronze na mão esquerda. 

2.1) Dois anéis em bronze, encontrados um em cada mão do indivíduo, um alfinete 

em bronze, de tipo e decoração semelhantes aos encontrados em Tirinto, que podem 

ser datados do final do Geométrico Médio ou início do Geométrico Recente. 

Fragmentos de um artefato em ferro que, segundo Frödin, pode ser um outro 

alfinete. 

3) Data: Geométrico Médio II / Geométrico Recente I. 

4) Discussão: Originalmente, Frödin e Persson acreditaram que este túmulo fosse 

datado do Protogeométrico. Após uma análise mais cuidadosa do material 

encontrado no interior da cista, Hägg e Foley acreditam que se trata de uma 

sepultura um pouco mais tardia. 
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Túmulo P.G. 45. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 139; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 113. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra E 10, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um pequeno túmulo em cista, sem cobertura. No interior da cista 

foram encontrados alguns poucos ossos humanos em péssimo estado de 

preservação, misturados com camadas de cinzas. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



688 

 

(644) 

Túmulo P.G. 46. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Frödin, O. and Persson, A. Asine, 1938, p. 139; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 49, 52-3, 102. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 

242 B), Quadra K 4-5, durante as campanhas de escavações entre 1922 e 1930. 

Trata-se de um túmulo em fossa, cova simples. No interior da cova foi 

encontrado o esqueleto de um adulto (?). Não há informações sobre as medidas 

ou a orientação da sepultura, nem sobre a idade aproximada ou o sexo do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. A data é atribuída pelo nível estratigráfico em que a 

sepultura foi encontrada, acima da camada datada do Heládico Recente III. 
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Túmulo P.G. 47. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Hägg, R., OpAth X (1971), p. 43-44; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 49, 

55, 119. 

3) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa, durante as campanhas de escavação dos 

anos 1934 e 1935 (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 242 B). Trata-se de 

um túmulo em cista fechado com grossas placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e nem sobre a orientação da cista. Também não 

há informações sobre o esqueleto enterrado no interior da cista. 

4) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados dois vasos 

cerâmicos e dois objetos em bronze. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze, 2914, com comprimento aproximado de 0,19 

m cada.  

2.2) Cerâmica. Uma enócoa, 2913, (PRANCHA ASI 257 C e 257 D) com 0,29 m 

de altura; um esquifo, 2915, (PRANCHA ASI 257 E, 257 F, 258 A e 258 B) com 

0,123-0,125 m de altura aproximada. Segundo Hägg, os vasos são datados do 

Protogeométrico. A enócoa, inclusive, assemelha-se ao Protogeométrico coríntio, 

segundo o autor. 

3) Data: Protogeométrico 
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Túmulo P.G. 48. Área da Cidade Baixa. 

Referências: Hägg, R., OpAth X (1971), p. 44-45; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 49, 

55, 119. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa, durante campanhas de escavação dos anos 

1934 e 1935 (Plantas 9 e 10; PRANCHA ASI 242 A e 242 B). Trata-se de um 

túmulo em cista fechado com grossas placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e nem sobre a orientação da cista. Também não 

há informações sobre o esqueleto enterrado no interior da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos e um anel em bronze. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, 2918. 

2.2) Cerâmica. Dois lécitos: 2916 (PRANCHA ASI 258 C), com 0,135 m de altura, 

2917, (PRANCHA ASI 258 D), com 0,12 m de altura. Os dois vasos são datados do 

Protogeométrico por Hägg. 

3) Data: Protogeométrico. 
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Túmulo 1958 / G. 4. Terreno Katraki. 

Referências: Hägg, R., OpAth X (1971), p. 47-48; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 49. 

1) Descrição geral: Encontrado na Necrópole Geométrica, no sopé da Colina 

Barbouna, na área da Cidade Baixa (Planta 9; PRANCHA ASI 242 A e 242 B). 

Trata-se de um túmulo totalmente destruído; não há informações sobre as 

dimensões e nem sobre a orientação da sepultura. Também não há referências 

sobre o esqueleto enterrado no interior da mesma. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico encontrado no interior do 

túmulo, fragmentado e datado do Geométrico Médio por Hägg. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora fragmentada, 13218, (PRANCHA ASI 258 E) com 0,16 

m de altura preservada, provavelmente importada da Ática. 

3) Data: Geométrico Médio. 
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(648) 

Túmulo 1969/2. Lote Karmaniola. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 158-59; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 54. 

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola, a nordeste da Acrópole 

(Planta 9). Trata-se de um túmulo em cista construído com grandes e grossas 

placas de calcário (PRANCHA ASI 258 F). Entretanto, não há informações 

sobre as dimensões ou a orientação da sepultura, nem sobre a idade ou a posição 

do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há qualquer informação sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(649) 

Túmulo 1969/3. Lote Karmaniola. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 158-59; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 54. 

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola, a nordeste da Acrópole 

(Planta 9). Trata-se de um túmulo em cista construído com grandes e grossas 

placas de calcário (PRANCHA ASI 259 A). Não há informações sobre as 

dimensões ou a orientação da sepultura, nem sobre a idade ou a posição do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há qualquer informação sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(650) 

Túmulo 1969/4. Lote Karmaniola. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 158-59; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 54. 

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola, a nordeste da Acrópole 

(Planta 9). Trata-se de um túmulo em cista. Não há informações sobre as 

dimensões ou a orientação da sepultura, nem sobre a idade ou a posição do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há qualquer informação sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(651) 

Túmulo 1969/5. Lote Karmaniola. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 158-59; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 54. 

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola, a nordeste da Acrópole 

(Planta 9). Trata-se de um túmulo em cista. Não há informações sobre as 

dimensões ou a orientação da sepultura, nem sobre a idade ou a posição do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há qualquer informação sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(652) 

Túmulo 1969/6. Lote Karmaniola. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 158-59; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 54. 

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola, a nordeste da Acrópole 

(Planta 9). Trata-se de um túmulo em cista. Não há informações sobre as 

dimensões ou a orientação da sepultura, nem sobre a idade ou a posição do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há qualquer informação sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(653) 

Túmulo 1969/7. Lote Karmaniola. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 25:2 (1970), p. 158-59; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 54. 

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola, a nordeste da Acrópole 

(Planta 9). Trata-se de um túmulo em cista construído com grandes e grossas 

placas de calcário (PRANCHA ASI 259 B). Não há informações sobre as 

dimensões ou a orientação da sepultura, nem sobre a idade ou a posição do 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há qualquer informação sobre o conteúdo da 

sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(654) 

Túmulo 1970-6. 3A. 

Referências: Styrenius, C.-G. AAA IV (1971), p. 147-48; Styrenius, C.-G. ArchDelt 26, 

B1 (1971), p. 113-14; Wells, B. Asine II. Part 1. The Tombs. 1976, p 11; BCH (1971), 

p. 874; Dietz, S., S. Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas, no Lote Karmaniola (Plantas 9 e 10). 

Trata-se de um túmulo em cista, orientado no sentido Leste-Oeste, medindo 0,50 

m de comprimento, 0,19 m de largura e 0,185 m de profundidade. As paredes e a 

cobertura da cista eram formadas por finas placas de pedra. O túmulo continha 

uma inumação infantil masculina – uma criança entre 0 a 2 meses de idade 

aproximadamente. O esqueleto encontrava-se bastante deteriorado, restando 

apenas o crânio posicionado a Leste, e alguns ossos fragmentados. 

2) Mobiliário Funerário: Constituído apenas por um jarro cerâmico encontrado ao 

lado do crânio. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa manufaturada com a borda circular, 1970-6:2 - F.70-11, 

com 0,089 m de altura. (PRANCHA ASI 259 C) 

3) Data: Protogeométrico. 
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(655) 

Túmulo 1970-9. 4A. 

Referências: Styrenius, C.-G. AAA IV (1971), p. 147-48; Styrenius, C.-G. ArchDelt 26, 

B1 (1971), p. 113-14; Wells, B. Asine II. Part 1. The Tombs. 1976, p 11; BCH (1971), 

p. 874; Dietz, S., S. Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas, no Lote Karmaniola (Plantas 9 e 10). 

Trata-se de um túmulo em cista, retangular, orientado no sentido Nordeste-

Sudoeste, medindo 0,51 m de comprimento, 0,19 m de largura e 0,17 m de 

profundidade. As paredes e a cobertura da cista eram feitas de placas de pedra e 

seixos que preenchiam alguns espaços entre as placas. (PRANCHA ASI 259 D). 

O fundo era forrado com seixos, onde se encontrava o esqueleto de uma criança, 

o crânio e os ossos da costela, que, segundo B. Wells, B., aparentavam estar em 

posição contraída. O esqueleto era provavelmente de uma criança do sexo 

feminino com aproximadamente 11 meses de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um jarro cerâmico com bico e alça –  

denominado pela autora como uma espécie de “mamadeira” – encontrado junto 

aos restos ósseos. 

2.1) Cerâmica. Jarro com bico, 1970-9:2 - F.70-21, com 0,115 m de altura com a 

alça. (PRANCHA ASI 260 A) 

3) Data: Protogeométrico. 
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(656) 

Túmulo 1970-10. 4B. 

Referências: Styrenius, C.-G. AAA IV (1971), p. 147-48; Styrenius, C.-G. ArchDelt 26, 

B1 (1971), p. 113-14; Wells, B. Asine II. Part 1. The Tombs. 1976, p 11-13; BCH 

(1971), p. 874; Dietz, S. Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas, no Lote Karmaniola (Plantas 9 e 10). 

Trata-se de uma sepultura em cova simples, com paredes e cobertura 

constituídas por tijolos de barro com aproximadamente 0,09 m de espessura. A 

cova era orientada no sentido Leste-Oeste e as dimensões estabelecidas eram 

0,415 m de comprimento e 0,19 m de largura. (PRANCHA ASI 260 B) Havia 

uma inumação, cujos restos ósseos eram formados apenas pelo crânio e alguns 

fragmentos de ossos longos, indicando que o indivíduo encontrava-se em 

posição contraída –  uma criança nascida prematuramente (dois meses), que teria 

falecido por talassemia. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos, um lécito localizado 

próximo do crânio; fragmentos do que, provavelmente, pode ser um jarro. 

2.1) Cerâmica. Um lécito, 1970-10:2 – F.70-23, com 0,084 m de altura; fragmentos 

de um jarro (?), 1970-10:3 – F.70-24, com 0,044 m de altura preservada. 

(PRANCHA ASI 260 C). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(657) 

Túmulo 1970-13. 

Referências: Wells, B. Asine II. Part 1. The Tombs. 1976, p 20; Dietz, S. Asine II, Fasc. 

1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas, no Lote Karmaniola (Plantas 9 e 10). 

Trata-se de uma sepultura em cova simples, orientada no sentido Nordeste –

Sudoeste. As dimensões da cova não puderam ser estabelecidas (PRANCHA 

ASI 260 D). Havia o esqueleto de um indivíduo do sexo feminino com 

aproximadamente 15 anos de idade. O crânio estava posicionado na extremidade 

nordeste e o corpo na posição estendida. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram identificados vasos cerâmicos como 

oferendas, entretanto no preenchimento da cova, havia fragmentos de cerâmica 

micênica tardia e protogeométrica. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(658) 

Túmulo 1970-14. 5B.  

Referências: Styrenius, C.-G. AAA IV (1971), p. 147-48; Styrenius, C.-G. ArchDelt 26, 

B1 (1971), p. 113-14; Wells, B. Asine II. Part 1. The Tombs. 1976, p 15-16; BCH 

(1971), p. 874; Dietz, S. Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas, no Lote Karmaniola (Plantas 9 e 10). 

Trata-se de um túmulo em cista, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste e cujas 

medidas internas correspondiam a 0,395 m de comprimento, 0,25 m de largura e 

0,20 m de profundidade. (PRANCHA ASI 260 D e 261 A) As paredes e a 

cobertura da cista eram constituídas por placas de pedra e o fundo era formado 

por uma terra cinza escuro misturada com seixos e uma grande quantidade de 

fragmentos cerâmicos micênicos e protogeométricos. Um pouco mais profundo 

havia ainda duas placas de pedra que pareciam ser o limite da cista. A inumação 

era caracterizada pelo esqueleto de um recém-nascido, provavelmente do sexo 

feminino, em posição contraída deitado sobre seu lado esquerdo e com o crânio 

direcionado para nordeste. 

2) Mobiliário Funerário: Constituído por uma enócoa encontrada na extremidade 

norte, uma enócoa descoberta na extremidade leste e um esquifo situado na 

extremidade sul. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas: com a borda circular, 1970-14:2 – F.70-38, com 

0,105 m de altura (PRANCHA ASI 261 B), manufaturada trilobada, 1970-14:3 – 

F.70-39, com 0,099 m de altura (PRANCHA ASI 261 C): um esquifo, 1970-14:3 – 

F.70-40, com 0,083 m de altura (PRANCHA ASI 261 D). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(659) 

Túmulo 1970-15. 5C.  

Referências: Styrenius, C.-G. AAA IV (1971), p. 147-48; Styrenius, C.-G. ArchDelt 26, 

B1 (1971), p. 113-14; Wells, B. Asine II. Part 1. The Tombs. 1976, p 16-19; BCH 

(1971), p. 874; Dietz, S. Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas, no Lote Karmaniola (Plantas 9 e 10). 

Trata-se de um túmulo em cista, orientado no sentido Nordeste-Sudoeste, cujas 

medidas internas correspondiam a 0,52 m de comprimento, 0,195 m de largura e 

0,23 m de profundidade. As paredes e a cobertura da cista eram formadas por 

placas de pedra pequenas, o fundo era forrado com seixos; havia duas placas de 

pedra em um nível um pouco mais profundo (PRANCHA ASI 260 D e 262 A). 

A inumação era caracterizada por um esqueleto pouco preservado em posição 

estendida, que parece ser de uma criança, nascida prematuramente e que teria 

falecido de talassemia. O crânio estava orientado para nordeste. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos, uma fíbula e um anel em 

ferro, um colar em faiança e conchas distribuídas pela cista. 

2.1) Metais. Um anel de ferro, 1970-15:4, F.70-37 e uma fíbula também em ferro, 

1970-15:5, F.70-74. (PRANCHA ASI 262 B) 

2.2) Cerâmica. Três enócoas: manufaturada, 1970-15:2, F.70-36, com 0,128 m de 

altura (PRANCHA ASI 262 C), 1970-15:3, F.70-41  (PRANCHA ASI 262 D) e 

F.70-30 (PRANCHA ASI 263 A), com 0,117 m e 0,088 m de altura 

respectivamente, todas com as bordas circularess; dois esquifos, F.70-31  

(PRANCHA ASI 263 B) e F.70-32  (PRANCHA ASI 263 C), com 0,09 m e 0,083 

m de altura respectivamente. 

2.3) Faiança. Um colar, 1970-15:6, F.70-75, feito com 29 contas. (PRANCHA ASI 

262 B) 
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2.4) Concha. Várias pequenas conchas brilhantes, 1970-15:7, F.70-76 (PRANCHA 

ASI 263 D) 

3) Data: Protogeométrico. 
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(660) 

Túmulo 1972-2. 

Referências: Wells, B., Asine II. Part 1. The Tombs. 1976, p 20; Dietz, S., Asine II, 

Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas (Plantas 9 e 10). Trata-se de uma 

sepultura em cova simples, retangular, orientada no sentido Nordeste-Sudoeste. 

O tamanho da cova não pôde ser determinado (PRANCHA ASI 263 E). Havia 

duas inumações na cova, ambas identificadas como indivíduos do sexo 

feminino: uma na extremidade norte, com aproximadamente 43 anos de idade; a 

outra, um pouco mais jovem, com cerca de 29 anos, com o crânio para sudoeste, 

em posição estendida, deitada de costas, com os braços estendidos ao longo do 

torso e das pernas . 

2) Mobiliário Funerário: Não foram identificados quaisquer traços de oferendas. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(661) 

Túmulo 1972-3. 

Referências: Wells, B. Asine II. Part 1. The Tombs. 1976, p 20; Dietz, S. Asine II, Fasc. 

1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas (Plantas 9 e 10). Trata-se de uma 

sepultura em cova simples, retangular, orientada no sentido Leste-Oeste; as 

dimensões da cova não puderam ser determinadas. O túmulo continha o 

esqueleto de um individuo do sexo feminino, de aproximadamente 35 anos de 

idade, em posição estendida, deitada de costas e com o crânio direcionado para 

Leste. (PRANCHA ASI 263 F) Próximo aos pés, havia um pequeno pedaço de 

argila queimada. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram identificados quaisquer traços de oferendas. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(662) 

Túmulo 1972-4. 

Referências: Dietz, S. Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado na área a Leste da Acrópole, junto das fundações 

das residências absidais Protogeométricas (Planta 9). Trata-se de uma sepultura 

em cova simples (?). O túmulo continha o esqueleto de um indivíduo do sexo 

masculino (71 As), de aproximadamente 39 anos de idade – de acordo com  a 

análise de L. Angel – e encontrava-se em posição estendida, com o crânio 

orientado no sentido Norte. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o mobiliário funerário. 

Segundo o relatório de escavação, não teria sido encontrada oferenda de 

qualquer natureza no interior da sepultura. 

3) Data: Dietz tem dúvidas sobre a datação do enterramento, classificando-o 

apenas como “Geométrico” segundo a análise estratigráfica. 
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(663) 

Túmulo B 1. Terreno Gogonas. 

Referências: Hägg, R. BOREAS 4:1 (1973), p. 31; Hägg, R. “Asine. Barbouna Area” 

ArchDelt 28, B1 (1973), p 157; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 49, 56, 120; Dietz, S. 

Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado no Setor Levendis, na trincheira central, durante as 

campanhas realizadas em 1972, situado na parte mais interna das paredes da 

residência geométrica (Plantas 9 e 11), no Terreno Gogonas. Trata-se de uma 

sepultura em cista, construída com placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e a orientação da cista, contudo Robin e Inga 

Hägg afirmam que a forma do túmulo era em U. Não foram encontrados restos 

ósseos humanos na sepultura. Próximo à parede da residência geométrica, havia 

ossos de animais e fragmentos cerâmicos datados do Geométrico Recente.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos intactos datados do 

Geométrico Recente e alguns fragmentos cerâmicos situados no interior do 

túmulo. 

2.1) Cerâmica. Um jarro e uma taça com decoração típica do Geométrico Recente, 

sem informações sobre os números de inventário ou suas dimensões. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(664) 

Túmulo B 2. 

Referências: Hägg, R. BOREAS 4:1 (1973), p. 38-9; Hägg, R. “Asine. Barbouna Area” 

ArchDelt 28, B1 (1973), p 157; Hägg, R. BOREAS 4:2 (1978), p. 107; Dietz, S. Asine II, 

Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado no Setor Levendis, na trincheira central, durante as 

campanhas realizadas em 1972 (Plantas 9 e 10). Trata-se de uma sepultura em 

cova simples, coberta com pedras, orientada no sentido Norte-Sul e medindo 

cerca de 2,0 m de comprimento e 1,5 m largura. A inumação era caracterizada 

pelos restos ósseos de um indivíduo do sexo feminino, cujo esqueleto 

encontrava-se deitado sobre seu lado esquerdo, em posição contraída, com o 

crânio orientado para sul. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por alguns fragmentos cerâmicos encontrados 

do lado do esqueleto. 

2.1) Cerâmica. Vários fragmentos, F.79:52-58, com identificação de um fragmento 

de uma cratera, 59 e fragmentos de duas ânforas (?), 60 e 61, todos decorados com 

motivos no estilo Protogeométrico (PRANCHA ASI 264 A). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(665) 

Túmulo B 3. 

Referências: Hägg, R. BOREAS 4:1 (1973), p. 34-7; Hägg, R. “Asine. Barbouna Area” 

ArchDelt 28, B1 (1973), p 157; Hägg, R. BOREAS 4:2 (1978), p. 106; 120; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, 49, 54-55; Dietz, S. Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85; Foley, A. 

SIMA 80 (1988), p. 221. 

1) Descrição geral: Encontrado no Setor Levendis I, na trincheira central, durante 

as campanhas realizadas em 1972 (Plantas 9 e 11). O túmulo foi descoberto nos 

últimos dias da campanha de escavação, quando Robin e Inga Hägg já haviam 

deixado o local. Na publicação original, a sepultura consta como uma cista 

contendo os restos ósseos de duas crianças recém-nascidas. Em comunicação 

pessoal, R. Hägg afirma que houve um erro na publicação: na realidade, trata-se 

de uma cista com a inumação de apenas uma criança bem pequena, o indivíduo 

80As, a partir da análise osteológica preliminar de J. L. Angel. A cista era 

orientada no sentido Leste-Oeste e apenas a largura foi determinada, 

aproximadamente 0,20 m. As paredes e a cobertura eram constituídas por placas 

de pedras de calcário irregulares e o crânio da criança estava depositado na 

extremidade Leste da sepultura (PRANCHA ASI 264 B). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um jarro intacto e um alfinete em ferro 

encontrado sob um dos crânios. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro, F.80:26. 

2.2) Cerâmica. Um jarro intacto, F.80:22, 53, com 0,064 m de altura. (PRANCHA 

ASI 264 C) 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(666) 

Túmulo B 4.  

Referências: Hägg, R. BOREAS 4:1 (1973), p. 37; Hägg, R.“Asine. Barbouna Area” 

ArchDelt 28, B1 (1973), p 157; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, 1974, p. 49, 54-55; Dietz, 

S. Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85; Hägg, R. BOREAS 4:2 (1978), p. 120; Foley, A. 

SIMA 80 (1988), p. 221. 

1) Descrição geral: Encontrado no Setor Levendis I, na trincheira central, durante 

as campanhas realizadas em 1972 (Plantas 9 e 11), situado imediatamente a 

sudeste do Túmulo B 3. O túmulo foi descoberto nos últimos dias da campanha 

de escavação, quando Robin e Inga Hägg já haviam deixado o local. Na 

publicação original, a sepultura consta como uma cista contendo os restos ósseos 

de duas crianças recém-nascidas. Em comunicação pessoal, R. Hägg afirma que 

houve um erro na publicação: na realidade, trata-se de uma cista com a 

inumação de apenas uma criança bem pequena, o indivíduo 81As, a partir da 

análise osteológica preliminar de J. L. Angel. A cista era orientada no sentido 

Sudeste-Noroeste e coberta por duas placas de pedra de calcário sobrepostas, 

cujos espaços entre elas foram preenchidos por pedras pequenas. As paredes 

foram construídas por sete pequenas e finas placas de pedra, uma na parede 

sudeste, uma na noroeste, três na nordeste e duas na sudoeste. As dimensões 

internas da cista correspondiam a 0,60 m de comprimento e 0,18 m de largura. 

Os restos ósseos da criança encontravam-se em mau estado de preservação, 

porém foi possível identificar a posição contraída; o crânio estava depositado na 

extremidade Noroeste (PRANCHA ASI 264 B). O fundo era formado por terra 

escura misturada com seixos. Na extremidade sudoeste do túmulo foi 

identificada a ossada de um grande animal. 

2) Mobiliário Funerário: Não foram identificadas oferendas de quaisquer naturezas 

no interior do túmulo, entretanto os Túmulos B 3 e B 4 estavam no mesmo nível 

estratigráfico, e encontravam-se numa camada de terra contendo fragmentos 

cerâmicos micênicos e geométricos. Dessa forma, Robin e Inga Hägg os datam 

do mesmo período, o Geométrico Recente. 

3) Data: Geométrico Recente. 



712 

 

(667) 

Túmulo B 9. 

Referências: Hägg, R. BOREAS 4:1 (1973), p. 79-80; Hägg, R. “Asine. Barbouna Area” 

ArchDelt 28, B1 (1973), p 159; Hägg, R. BOREAS 4:2 (1978), p. 116-17; Dietz, S. 

Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado no Setor Levendis, na área norte da trincheira I, 

durante as campanhas realizadas em 1972 (Plantas 9 e 10). Trata-se de um 

túmulo em cista, orientado no sentido Sudeste-Noroeste, cujas paredes e 

cobertura eram formadas por grossas placas de calcário. As medidas internas da 

cista correspondiam a 0,62 m de comprimento, 0,16 m de largura aproximada e 

0,36 m de profundidade. Os restos ósseos caracterizavam a inumação de uma 

criança, colocada em posição estendida, com o crânio orientado para Sudeste e 

as mãos cruzadas sobre a pélvis (PRANCHA ASI 264 D). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos encontrados próximos 

aos pés do esqueleto da criança. 

2.1) Cerâmica. Duas enócoas, uma delas manufaturada e trilobada, F.118:5, 124, 

com 0,105 m de altura (PRANCHA ASI 264 E), a outra torneada com a borda 

circular, F.118:6, 125, com 0,131 m de altura (PRANCHA ASI 264 F), ambas com 

decoração protogeométrica. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(668) 

Túmulo B 10. 

Referências: Hägg, R. BOREAS 4:1 (1973), p. 72-6; Hägg, R. “Asine. Barbouna Area” 

ArchDelt 28, B1 (1973), p 159; Hägg, R. BOREAS 4:2 (1978), p. 114; Dietz, S. Asine II, 

Fasc. 1, 1982, p. 84, 85. 

1) Descrição geral: Encontrado no Setor Levendis, na área norte da trincheira 

H, durante as campanhas realizadas em 1972 (Plantas 9 e 10). Trata-se de 

um túmulo em cista, orientado Sudoeste-Nordeste. Os restos ósseos 

caracterizavam uma inumação de um indivíduo do sexo feminino, de 

aproximadamente 25 anos de idade, cujo esqueleto encontrava-se em posição 

estendida, deitado de costas, com o crânio orientado para Oeste e as mãos 

deitadas sobre a pélvis (PRANCHA ASI 265 A). A altura do esqueleto era 

de aproximadamente 1,62 m, e estava deitado sobre uma placa de pedra, em 

uma área definida como uma espécie de pira em cova côncava (A 72.40) 

(PRANCHA ASI 265 B), contendo uma série de fragmentos de vasos 

micênicos e protogeométricos, seixos e terra escura, ossos queimados e não 

queimados de animais (entre outros, porco ?). 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos cerâmicos e fragmentos de vasos 

não identificados, dispostos principalmente nos pés e no crânio do indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Fragmento de um esquifo, F.138:2-102, com 0,044 m de altura 

preservada e fragmento de um esquifo ou uma taça, F.138:2-103, com 0,035 m 

de altura preservada. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(669) 

Túmulo B 24. 

Referências: Dietz, S., Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84-85.  

1) Descrição geral: Encontrado no Terreno Samaras, na área da Colina 

Barbouna durante as campanhas de 1973 (Plantas 9 e 11). Trata-se de um 

túmulo em cista, em cujo interior foram encontrados dois esqueletos de 

adultos (98-99 As). Não há referência sobre as dimensões da sepultura ou 

sobre o sexo ou a idade aproximada dos indivíduos enterrados. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o mobiliário funerário. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(670) 

Túmulo B 26. 

Referências: Dietz, S., Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84-85.  

1) Descrição geral: Encontrado no Setor Levendis II, na área da Colina 

Barbouna durante as campanhas de 1973 (Plantas 9 e 10). No interior da 

sepultura foi encontrado o esqueleto de um adulto (102 As), com o crânio 

orientado para Norte. Não há referências sobre o tipo de túmulo, ou sobre o 

sexo e idade do indivíduo enterrado. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(671) 

Túmulo B 36. 

Referências: Dietz, S., Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 84-85.  

1) Descrição geral: Encontrado no Setor Levendis II, na área da Colina 

Barbouna durante as campanhas de 1973 (Plantas 9 e 10). No interior da 

sepultura foi encontrado o esqueleto de um indivíduo do sexo feminino (103 

As), com aproximadamente 20 anos de idade, de acordo com a análise de J. 

L. Angel, com o crânio orientado para Norte. Não há referências sobre o tipo 

de sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico / “Geométrico”. 
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(672) 

Túmulo 1974/1 

Referências: Dietz, S., Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 85, Plan. I.  

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola durante as campanhas de 

1974 (Plantas 9 e 10). Trata-se de um túmulo de adulto (?) em cova simples 

(?). Não há informações mais detalhadas sobre as dimensões ou a orientação 

da sepultura, nem sobre o sexo do indivíduo. Dietz apenas indica que os 

restos ósseos não foram estudados por J. L. Angel, e não apresenta qualquer 

informação mais detalhada sobre o conteúdo da sepultura. Porém, indica que 

ela seja certamente datada do Protogeométrico. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(673) 

Túmulo 1974/2. 

Referências: Dietz, S., Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 85, Plan. I.  

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola durante as campanhas de 

1974 (Plantas 9 e 10). Trata-se de um túmulo de adulto (?) em cova simples 

(?). Não há informações mais detalhadas sobre as dimensões ou a orientação 

da sepultura, nem sobre o sexo do indivíduo. Dietz apenas indica que os 

restos ósseos não foram estudados por J. L. Angel, e não apresenta qualquer 

informação mais detalhada sobre o conteúdo da sepultura. Porém, indica que 

ela seja certamente datada do Protogeométrico. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(674) 

Túmulo 1974/3. 

Referências: Dietz, S., Asine II, Fasc. 1, 1982, p. 85, Plan. II.  

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Karmaniola durante as campanhas de 

1974 (Planta 9). Dietz não indica o tipo de sepultura, suas dimensões ou 

orientação. A princípio seria um túmulo de adulto (?), mas o autor afirma 

que os restos ósseos no interior do túmulo não foram estudados por J. L. 

Angel, e o classifica apenas o datando como do “Geométrico”. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(675) 

Túmulo B 51. 

Referências: Fossey, J. M. and Hägg, R. Asine, Fasc. 4, 1980, p. 23-25, 27.  

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Kapsorachis, na área da Colina 

Barbouna durante as campanhas de 1977 (Plantas 9 e 11). Trata-se de uma 

inumação de, provavelmente, um adulto em cista. Não há informações sobre 

as dimensões ou a orientação da cista, nem sobre o indivíduo, sua idade e 

sexo, e sobre sua posição e orientação na cista. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Geométrico Recente. 

4) Discussão: A datação da sepultura se dá de acordo com a análise 

estratigráfica: segundo os autores, o túmulo teria sido encontrado em uma 

camada datada do Geométrico Recente. 
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(676) 

Túmulo B 53. 

Referências: Fossey, J. M. and Hägg, R. Asine, Fasc. 4, 1980, p. 23-25, 27.  

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Kapsorachis, na área da Colina 

Barbouna durante as campanhas de 1977 (Plantas 9 e 11). Trata-se de uma 

inumação de, provavelmente, um adulto em cista. Não há informações sobre 

as dimensões ou a orientação da cista, nem sobre o indivíduo, sua idade e 

sexo, e sobre sua posição e orientação na cista. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da sepultura. 

3) Data: Geométrico Recente. 

4) Discussão: A datação da sepultura se dá de acordo com a análise 

estratigráfica: segundo os autores, o túmulo teria sido encontrado em uma 

camada datada do Geométrico Recente. 
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Túmulo B 54. 

Referências: Fossey, J. M. and Hägg, R. Asine, Fasc. 4, 1980, p. 23-25, 27.  

1) Descrição geral: Encontrado no Lote Kapsorachis, na área da Colina 

Barbouna durante as campanhas de 1977 (Plantas 9 e 11). Trata-se de uma 

cremação encontrada no interior da “Sala O” (“Room O”), um edifício 

datado do Geométrico Recente. Não há informações sobre o tipo de 

sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da sepultura. 

3) Data: Geométrico Recente. 

4) Discussão: A datação da sepultura se dá de acordo com a análise 

estratigráfica: segundo os autores, o túmulo teria sido encontrado em uma 

camada datada do Geométrico Recente. Além disso, o edifício em que o 

túmulo foi encontrado também é datado do Geométrico Recente. 
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(678) 

Túmulo sem Numeração. Nordeste da Porta dos Leões. A 

Referências: Tsountas, Ch. ArchEph (1891), p. 27, 28; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

65-66, 68. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1890, nas proximidades da Porta dos Leões (Plantas 

12 e 14). Trata-se de um enterramento infantil em cista, com as paredes e a 

cobertura constituídas por placas de pedra de calcário de aproximadamente 0,52 

m de comprimento e 0,42 m de largura.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por um alfinete em bronze e um vaso cerâmico. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, sem informações sobre o número de inventário 

e suas dimensões. 

2.2) Cerâmica. Um pote decorado com triângulos preenchidos por linhas oblíquas, 

sem informações sobre o número de inventário e dimensões. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A descrição apresentada por Tsountas é bastante sintética e imprecisa, 

tanto em relação ao conteúdo dos túmulos quanto à datação dos mesmos. Adotamos 

a datação proposta por Hägg,baseada na descrição da decoração do vaso cerâmico. 
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(679) 

Túmulo sem Numeração. Nordeste da Porta dos Leões. B 

Referências: Tsountas, Ch. ArchEph (1891), p. 27, 28; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

65-66, 68. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1890, nas proximidades da Porta dos Leões (Plantas 

12 e 13). Trata-se de um enterramento infantil em cista, com as paredes e a 

cobertura constituídas por placas de pedra de calcário de aproximadamente 0,52 

m de comprimento e 0,42 m de largura.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso cerâmico encontrado junto aos 

restos ósseos infantis. 

2.1) Cerâmica. Um cantil com decoração de estilo Submicênico (PRANCHA MIC 

266 A). 

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: A datação da sepultura se dá exclusivamente pelo estilo da decoração 

cerâmica apresentada por Tsountas, e adotada por Hägg. 
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Túmulo sem Numeração. Nordeste da Porta dos Leões. C 

Referências: Tsountas, Ch. ArchEph (1891), p. 27, 28; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

65-66, 68, 114-15. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1890, nas proximidades da Porta dos Leões (Plantas 

12 e 14). Trata-se de um enterramento infantil em cista, com as paredes e a 

cobertura constituídas por placas de pedra de calcário de aproximadamente 0,60 

m de comprimento e 0,45 m de largura. Parece que o esqueleto da criança 

encontrava-se em posição estendida.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por um alfinete em bronze. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, sem informação sobre o número de inventário 

ou suas dimensões. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: A datação da sepultura se dá, segundo Hägg, através da análise 

estratigráfica dos enterramentos, que teriam sido encontrados em conjunto e, 

portanto, associados. Além disso, o alfinete em bronze é classificado como típico do 

Protogeométrico por Desborough e Hägg. 
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(681) 

Túmulo sem Numeração. Nordeste da Porta dos Leões. D 

Referências: Tsountas, Ch. ArchEph (1891), p. 27, 28; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

65-66, 68. 

1) Descrição geral: Encontrados durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1890, nas proximidades da Porta dos Leões (Plantas 

12 e 14). Trata-se de um enterramento infantil em cista, com as paredes e a 

cobertura constituídas por placas de pedra de calcário de aproximadamente 0,60 

m de comprimento e 0,45 m de largura.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 

 

4) Discussão: A datação da sepultura se dá, segundo Hägg, através da análise 

estratigráfica dos enterramentos, que teriam sido encontrados em conjunto e, 

portanto, associados. Contudo, a data é questionável, uma vez que há um túmulo 

datado do Submicênico entre as quatro sepulturas descobertas e examinadas por 

Tsountas. 
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Túmulo sem Numeração. Área Nordeste da Acrópole. 

Referências: Tsountas, C. Prakt (1893), p. 8; Frickenhaus, A.; Müller, W. and Oelmann, 

F. Tiryns I (1912), p. 134, 136, 159; Desborough, V.R.d‟A. BSA 49 (1954), p. 265; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 68; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 218. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1893, na área Nordeste da Acrópole (Plantas 12 e 

16). Trata-se de um túmulo em fossa, cova simples. Não há informações sobre o 

indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos e dois anéis em 

bronze. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze, sem informações sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora (PRANCHA MIC 266 B) com 0,32 m de altura; uma 

enócoa (PRANCHA MIC 266 C) com 0,25 m de altura; um pequeno vaso 

manufaturado com 0,09 m de altura (PRANCHA MIC 266 D). 

3) Data: Geométrico Médio II. 
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Túmulo sem Numeração.  Porta dos Leões. 

Referências: Perrot, G. et Chipiez, C. Historie del’Art, T. VII, 1898, p. 162; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 65-69. 

1) Descrição geral: Encontrado provavelmente durante as campanhas de 1894, 

próximo da Porta dos Leões (Plantas 12 e 14). Trata-se de um túmulo em fossa, 

cova simples, sem cobertura. Não há informações sobre as medidas da sepultura 

e nem sobre o sexo ou a idade do indivíduo enterrado no túmulo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos inteiros, porém não há 

informações sobre a forma dos vasos, o número de inventário ou suas 

dimensões. 

3) Data: “Geométrico”. 
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Túmulo sem Numeração. Leste do Túmulo de Clitemnestra. A. 

Referências: Evangelidis, D. ArchEph (1912), p. 127-41; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, 

p. 66, 69, 121; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217. 

4) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas do Serviço Grego de 

Arqueologia em 1909, a leste do Túmulo de Clitemnestra (Plantas 12 e 17). 

Trata-se de uma fiala em bronze, onde foi feita a cremação. Não há informações 

sobre os restos ósseos.  

5) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso. 

6) Data: Geométrico Recente. 

 

7) Discussão: O túmulo é considerado bastante suspeito enquanto cremação por 

Hägg e Foley, que identificam a fíala como parte das oferendas do túmulo a leste 

do Túmulo de Clitemnestra B, (685, a seguir). A datação também é 

questionável, uma vez que se dá, para Evangelidis, através da análise do 

contexto estratigráfico, em conjunto com as demais sepulturas encontradas no 

que denomina de Necrópole Geométrica. 
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Túmulo sem Numeração. Leste do Túmulo de Clitemnestra. B. 

Referências: Evangelidis, D. ArchEph (1912), p. 127-41; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, 

p. 66, 69, 121; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217; Coldstream, J. N. GGP, 1968, p. 141-

44. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas do Serviço Grego de Arqueologia 

em 1909, a leste do Túmulo de Clitemnestra (Plantas 12 e 17). Trata-se de uma 

inumação, provavelmente de uma criança, em um vaso funerário, uma ânfora, 

com cerca de 0,75 m de altura (PRANCHA MIC 267 A). Os restos ósseos 

estavam bastante destruídos. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três pequenos vasos cerâmicos no 

interior da ânfora. 

2.1) Cerâmica. Um cântaro, com 0,065 m de altura (PRANCHA MIC 267 B); um 

esquifo (PRANCHA MIC 267 C), com 0,07 m de altura: uma taça, com 0,06 m de 

altura (PRANCHA MIC 267 D). Não há informações sobre o número de 

inventários de nenhum dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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Túmulo sem Numeração. Leste do Túmulo de Clitemnestra. C. 

Referências: Evangelidis, D. ArchEph (1912), p. 127-41; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, 

p. 66, 69, 121; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas do Serviço Grego de 

Arqueologia em 1909, a leste do Túmulo de Clitemnestra (Plantas 12 e 17). 

Trata-se de um túmulo em cista formado por grandes placas de pedra de calcário 

porosas em formato ortogonal, fechado com uma única placa. Ao norte da 

sepultura foram encontradas quatro placas; o fundo era forrado por pequenos 

seixos. No interior da cista havia dois esqueletos, provavelmente de adultos. Na 

parte externa da cista, sobre a placa de calcário de cobertura e, portanto, 

imediatamente associados ao enterramento, havia uma grande píxide e um 

pequeno esquifo. Na área interna, junto aos restos ósseos foi encontrado mais 

um vaso cerâmico. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três vasos cerâmicos: dois encontrados na 

área externa da sepultura, sobre a placa de calcário que cobre a cista, e um no 

interior da mesma, junto aos dois esqueletos. 

2.1) Cerâmica. Uma píxide (PRANCHA MIC 268 A), com 0,25 m de altura e 0,35 

m de diâmetro da borda; um esquifo (PRANCHA MIC 268 B), com 0,145 m de 

altura e 0,18 m de diâmetro; uma enócoa (PRANCHA MIC 268 C), com 0,25 m de 

altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(687) 

Túmulo sem Numeração. Na área da Porta dos Leões. 

Referências: Wace, A. BSA 25 (1921/1923), p. 36; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica entre os anos 1921 e 1923, na área da Porta dos Leões (Plantas 12 e 

13). Trata-se de um nível estratigráfico em que foi identificada uma grande 

banheira de terracota (PRANCHA MIC 268 D), com um vaso em seu interior; 

próximo a ela, mais três vasos cerâmicos associados a restos ósseos bastante 

deteriorados de um adulto. Wace acredita que a banheira possa ter servido como 

um caixão. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados associados à banheira, vasos 

cerâmicos que pertencem ao denominado estilo granular. 

2.1) Cerâmica. Uma tigela com duas alças (PRANCHA MIC 268 E) com 0,09 m de 

altura, encontrada no interior da banheira; outra tigela maior, também com duas 

alças (PRANCHA MIC 269 A), com 0,11 m de altura, encontrada ao lado da 

banheira; um jarro com uma única alça (PRANCHA MIC 269 B) com 0,30 m de 

altura; jarro com duas alças (PRANCHA MIC 269 C) com 0,30 m de altura. Não  

há informações sobre o número de inventário dos vasos. 

3) Data: final do Heládico recente IIIC / início do Submicênico. 

4) Discussão: Wace data o túmulo pela análise dos vasos cerâmicos e afirma tratar-

se de um enterramento do Heládico Recente IIIC. Já Hägg o data do Submicênico, 

mas não tem certeza quanto a essa atribuição. Optamos por catalogar o túmulo por 

acreditarmos que se trata de um enterramento do Submicênico, já que a tigela com 

duas alças – um esquifo (PRANCHA MIC 269 A) – deve ser datada do 

Submicênico, e não do HR IIIC. 
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(688) 

Túmulo sem Numeração. Na área da Casa Sul. 

Referências: Wace, A. BSA 25 (1921/1923), p. 89-90; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

66. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Britânica 

entre os anos de 1921 e 1923, na área da Casa Sul, na pequena parede que divide 

os Compartimentos Central e o Oeste (Plantas 12 e 14). Trata-se de um túmulo 

em cista composto por cinco placas de pedra, medindo cerca de 0,52 m de 

comprimento, 0,30 m de largura e 0,23 m de profundidade. No interior da 

sepultura havia apenas os restos ósseos bastante deteriorados de uma criança 

pequena. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

túmulo. 

3) Data: Submicênico / Protogeométrico. 

 

4) Discussão: Uma vez que o túmulo foi cavado na parte superior dos resquícios de 

destruição e ruínas da Casa Sul, Wace data o túmulo como posterior à destruição 

do assentamento, uma datação não precisa que indica apenas tratar-se do início 

da Idade do Ferro Antiga e do Período Geométrico. Hägg, por sua vez, afirma 

que o enterramento pode ser tanto do Submicênico quanto do Protogeométrico, 

mas tende a datá-lo do último. 
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(689) 

Túmulo sem Numeração. Cratera do Túmulo em Câmera Micênico 533. A. 

Referências: Wace, A. Archaeologia 82 (1932), p. 115; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

218. 

1) Descrição geral: Encontrado no Túmulo em câmera da necrópole micênica em 

Kalkani, na área sul (Plantas 12 e 17). Trata-se da inumação de uma criança em 

um vaso funerário, uma cratera, H.1 (PRANCHA MIC 269 D), depositada na 

parte leste do drómos do túmulo em câmera (PRANCHA MIC 270 A). No 

interior da cratera foram encontrados objetos cerâmicos, em bronze, em ferro e 

em vidro. Wace data o enterramento do final do século VIII e início do século 

VII a.C., e afirma que a cratera funerária apresenta decoração característica do 

Período Orientalizante. Foley afirma que o conjunto da cerâmica aponta para 

uma datação do Subgeométrico, como um resquício da tradição do Geométrico. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados no interior da cratera funerária três 

pequenos vasos cerâmicos, um longo colar de contas de vidro, um alfinete em 

bronze e dois em ferro. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, H.6 (PRANCHA MIC 270 B), com 

aproximadamente 0,11 m de comprimento; dois alfinetes em ferro, H.6b, com 

comprimento aproximado de 0,13 m. 

2.2) Cerâmica. Uma taça com uma única alça, H.2, medindo 0,042 m de altura 

(PRANCHA MIC 270 C); uma taça com uma alça e orifício de alimentação, H.3, 

com 0,03 m de altura (PRANCHA MIC 270 D); uma tigela sem alça, H.4, com 

0,05 m de altura (PRANCHA MIC 270 E). 

2.3) Vidro. Várias contas em vidro que formam um cordão, H.5, que variam entre 

0,005 e 0,003 m de diâmetro (PRANCHA MIC 270 F). 

3) Data: final do Geométrico Recente II – final do século VIII a.C. / início do VII 

a.C. 
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(690) 

Túmulo sem Numeração. Fossa do Túmulo em Câmera Micênico 533. B. 

Referências: Wace, A. Archaeologia 82 (1932), p. 114-15; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 

218. 

1) Descrição geral: Encontrado no Túmulo em câmera da necrópole micênica em 

Kalkani, na área sul (Plantas 12 e 17). Trata-se da inumação de um adulto em 

uma fossa, cova simples, feita na extremidade sudoeste da parede do drómos do 

túmulo em câmera (PRANCHA MIC 270 A). A cova estava protegida por 

placas de pedra de calcário.  

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: final do Geométrico Recente II – final do século VIII a.C. / início do VII 

a.C. 
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(691) 

Túmulo sem Numeração. Sul da Casa da Fonte Perseia. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 49 (1954), p. 265; BCH 78 (1954), p. 113; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 69, 143. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1939, na área ao sul da Casa da Fonte Perseia (Plantas 12 e 16). 

Trata-se de um túmulo em pito. Não há informações sobre as dimensões e a 

orientação do pito, nem sobre o sexo e a idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um vaso cerâmico no interior do pito que 

apresenta o estilo granular.  

2.1) Cerâmica. Uma ânfora com alças na pança, 39-262, (PRANCHA MIC 271 A) 

com 0,065 m de altura, e decoração incisa nas alças e na borda. 

3) Data: Geométrico Médio. 

4) Discussão: Para Desborough, o estilo granular é mais característico dos sub-

períodos finais do Geométrico, contudo alguns vasos pertencentes a este estilo já 

aparecem em túmulos datados do final do Geométrico Antigo II e início do 

Geométrico Médio I, como é o caso do G. 603 na Casa dos Escudos (699). 

Acreditamos que uma datação mais provável para o enterramento seria do 

Geométrico Médio I ou II, difícil de classificar, uma vez que não há outros vasos 

cerâmicos que possam ser estudados, datados e relacionados. 
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(692) 

Túmulo sem Numeração. Oeste do Túmulo de Clitemnestra. Sul do Círculo 

Tumular B. 

Referências: Papadimitriou, I. Prakt (1953), p. 209; Id. Prakt (1954), p. 265; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 68; BCH 79 (1955), p. 232. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas do Serviço Grego de Arqueologia 

em 1953, a oeste do Túmulo de Clitemnestra e ao sul do Círculo Tumular B, na 

área de inclinação da colina (Plantas 12 e 14). Trata-se de um túmulo infantil 

em cova simples, medindo cerca de 1,10 m de comprimento e 0,60 m de largura.  

2) Mobiliário Funerário: Formado por um pequeno pote cerâmico encontrado 

próximo às pernas da criança. 

2.1) Cerâmica. Um pequeno pote, sem informações sobre o número de inventário, 

suas dimensões ou decoração, embora datado do Protogeométrico. 

3) Data: Protogeométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



739 

 

(693) 

Túmulo G. I. Cemitério Proto-histórico. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 49 (1954), p. 265-66; BCH 78 (1954), p. 113; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 68, 141. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1953, imediatamente a leste do enterramento G. II (694), na área 

do Cemitério Proto-histórico (Plantas 12 e 17). Trata-se de um túmulo em pito 

fechado por uma grande placa de pedra, e medindo 0,40 m de altura. Não há 

informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: No interior do pito funerário foi encontrada apenas uma 

enócoa. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa trilobada e com alça tripla, 53-335, (PRANCHA MIC 

271 B), com 0,165 m de altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(694) 

Túmulo G. II. Cemitério Proto-histórico. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 49 (1954), p. 260-65; BCH 78 (1954), p. 113; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 68, 121. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1953, na área do Cemitério Proto-histórico (Plantas 12 e 17). 

Trata-se de um túmulo em cista, medindo cerca de 1,80 m de comprimento, 0,82 

m de largura e 0,72 m de profundidade. Tanto as paredes da cista quanto a 

cobertura eram constituídas por grandes blocos de pedra de calcário de tamanhos 

irregulares (PRANCHA MIC 271 C). No interior da cista havia poucos restos 

ósseos de um indivíduo adulto, sem a presença do crânio. Devido à pouca 

quantidade de ossos, e ao fato destes estarem deslocados, não foi possível 

identificar a posição do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e objetos em metal. 

Na extremidade leste do bloco que cobria o túmulo, foram identificados nove 

vasos torneados e cinco manufaturados. No interior da sepultura foram 

encontrados cinco vasos, a maioria deles dispostos na extremidade noroeste, um 

no centro do túmulo. Na parede sul estava um punhal em ferro e, próximo, um 

anel colocado em um dedo. Ainda no centro da sepultura, havia dois alfinetes 

em ferro e um bronze. 

2.1) Metais. Um punhal em ferro, 53-125 (MM 937), (PRANCHA MIC 271 D), 

com 0,305 m de comprimento; dois alfinetes em bronze, 53-632 (MM 938), 

(PRANCHA MIC 271 E), um deles com comprimento preservado de 0,131 m; um 

alfinete em ferro, 53-636 (MM 936), (PRANCHA MIC 272 A), com 0,194 m de 

comprimento; um anel em bronze e ferro, 53-621 (MM 635), (PRANCHA MIC 

271 E), com aproximadamente 0,021 m de diâmetro. 

2.2) Cerâmica. Na área externa do túmulo: 

Vasos torneados: 
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Três cântaros: 53-321 (MM 926), (PRANCHA MIC 272 B, 272 C, 272 D e 272 E) 

com 0,115 m de altura, 53-323, com 0,108 m de altura, e 53-324, com 0,12 m de 

altura; duas taças: 53-322 (MM 928), (PRANCHA MIC 273 A e 273 B) com 0,065 

m de altura, e 53-325 (MM 925), (PRANCHA MIC 273 C, 273 D, 273 E e 273 F ) 

com 0,05 m de altura; um esquifo, 53-326, (PRANCHA MIC 273 G) com 0,105 m 

de altura; duas píxides: 53-331 (MM 924), (PRANCHA MIC 274 A, 274 B, 274 C 

e 274 D) com 0,09 m de altura, e 53-333 (MM 922), (PRANCHA MIC 274 E, 274 

F, 275 A e 275 B) com 0,185 m de altura; uma enócoa, 53-334, (PRANCHA MIC 

275 C) com 0,28 m de altura. 

Vasos manufaturados: 

Um jarro, 53-328, (PRANCHA MIC 275 D) com 0,12 m de altura; duas enócoas 

trilobadas: 53-329, (PRANCHA MIC 275 E) com 0,188 m de altura, e 53-332, 

(PRANCHA MIC 275 F) com 0,225 m de altura; uma pequena tigela do estilo 

granular, 53-327 (MM 923), (PRANCHA MIC 276 A, 276 B e 276 C) com 0,034 

m de altura; um pote com duas alças, 53-330, (PRANCHA MIC 276 D) com 0,197 

m de altura. 

Na área interna do túmulo: 

Duas enócoas trilobadas: 53-336 (MM 934), (PRANCHA MIC 276 E, 276 F, 277 

A, 277 B e 277 C) com 0,41 m de altura e com a alça dupla, e 53-339 (MM 931), 

(PRANCHA MIC 277 D, 277 E, 278 A e 278 B) com 0,29 m de altura e a alça em 

cordão duplo retorcido; um cântaro, 53-337 (MM 932), (PRANCHA MIC 278 C, 

278 D, 278 E e 279 A) com 0,243 m de altura; uma cratera, 53-338 (MM 935), 

(PRANCHA MIC 279 B, 279 C, 279 D e 280 A) com 0,25 m de altura; um esquifo, 

53-340 (MM 933), (PRANCHA MIC 280 B, 280 C, 280 D e 281 A) com 0,115 m 

de altura. 

3) Data: Geométrico Recente II. 

4) Discussão: Desborough afirma que, estilisticamente, os vasos presentes no 

interior do túmulo são mais recentes do que aqueles que se encontravam na área 

imediatamente fora da sepultura, sobre a placa de pedra que a cobria. Para o autor, 

portanto, este pode ser um caso de dois enterramentos, em que o mais antigo (G. 
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II/1) seria identificado pelos vasos sobre a cobertura da sepultura, e o mais recente 

(G. II/2) correspondendo ao enterramento no interior do túmulo. A diferença 

temporal entre eles seria de aproximadamente um quarto de século. Entretanto, para 

sustentar tal interpretação, seria necessário que houvesse indícios de perturbação na 

sepultura no momento do segundo enterramento, isto é, o do interior do túmulo. 

Dessa maneira, os vasos do primeiro enterramento – o da área externa da sepultura – 

teriam sido deslocados ou destruídos de alguma forma. Porém, os vasos que se 

situavam no exterior do túmulo estavam em bom estado de preservação; a escassez e 

o deslocamento de ossos no interior da sepultura poderiam sugerir uma perturbação 

posterior deste mesmo enterramento, e não de um anterior, caracterizado pelos vasos 

na área externa. Além disso, os vasos da área externa não estão associados a 

qualquer resto ósseo humano. Assim, achamos difícil concordar com a hipótese de 

dois enterramentos para tal sepultura. Há vários outros casos nos outros sítios da 

Argólida em que objetos são depositados imediatamente na área externa do túmulo, 

sobre a sepultura, porém estão associados ao enterramento, mesmo que sejam mais 

antigos. Coldstream data alguns dos vasos do enterramento (um cântaro, duas 

píxides, duas enócoas, uma cratera, um esquifo e uma taça) do Geométrico Médio 

II. 
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(695) 

Túmulo XXXIX. Cemitério Proto-histórico. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 49 (1954), p. 258-59; BCH 78 (1954), p. 113; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 65-66, 111. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1953, imediatamente na área do Cemitério Proto-histórico (Plantas 

12 e 13). Trata-se de um túmulo em cista, medindo cerca de 0,60 m de 

comprimento, 0,50 m de largura e 0,30 m de profundidade. Tanto as paredes da 

cista quanto a cobertura eram constituídas por grandes blocos de pedra de 

calcário de tamanhos irregulares, inclusive um triangular que poderia ter servido 

como uma estela funerária, segundo Desborough (PRANCHA MIC 281 B). No 

interior da cista havia poucos restos ósseos de uma criança, orientada no sentido 

Noroeste-Sudeste. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas dois pequenos vasos 

cerâmicos e um anel em espiral na extremidade sudeste do túmulo. 

2.1) Metais. Um anel em espiral em ouro, 53-75. 

2.2) Cerâmica. Uma taça, 53-79 (MM 859), (PRANCHA MIC 281 C, 281 D, 282 

A e 282 B) com 0,072 m de altura; um jarro, 53-80 (MM 860), (PRANCHA MIC 

282 C, 282 D, 282 E e 282 F) com 0,089 m de altura. 

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: Desborough data o enterramento do Heládico Recente IIIC, entretanto 

Hägg afirma que se trata de um enterramento um pouco mais tardio e o data do 

Submicênico. A análise do esquifo MM 859 (PRANCHA MIC 281 C, 281 D, 282 

A e 282 B) indica que R. Hägg está correto e a datação do Submicênico é 

confirmada por E. French.
1
 

 

                                                           
1
 Agradecemos o artigo fornecido pela Profa. Dra. E. French, ainda não publicado, que nos auxiliou na 

análise de alguns vasos e na datação de alguns túmulos. 
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(696) 

Túmulo PG. 601. Casa dos Escudos. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 49 (1954), p. 259-60; BCH 78 (1954), p. 113; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 68. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1953, na área oeste da Casa dos Escudos, na Acrópole Micênica 

(Plantas 12 e 14). Trata-se de um túmulo em cista, medindo cerca de 1,40 m de 

comprimento, 1,00 m de largura e 0,35 m de profundidade. A sepultura estava 

coberta com blocos de pedra e orientada no sentido Noroeste-Sudeste. No 

interior havia o esqueleto de um adulto em posição contraída e com o crânio 

direcionado para Oeste (PRANCHA MIC 283 A).  

 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e objetos em metal. 

Os vasos cerâmicos estavam ao redor do crânio, do lado esquerdo do esqueleto.  

2.1) Metais. Fragmento de um alfinete em ferro, 53-616, com comprimento 

preservado de 0,163 m; um anel em espiral em bronze, 53-617. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora com alças na pança, 53-615 (MM 871), (PRANCHA 

MIC 283 B, 283 C, 283 D e 283 E) com 0,32 m de altura; um asco, 53-614 (MM 

869), (PRANCHA MIC 284 A, 284 B, 284 C, 284 D 284 E e 284 F) com 0,11 m. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: O túmulo está localizado estratigraficamente abaixo de uma 

residência do Heládico Médio IIIB, fato que, segundo Wace, pode parecer incomum 

à primeira vista. Contudo, a área foi utilizada como um cemitério micênico e teria 

continuado como tal durante o período posterior. O autor data a ânfora com alças na 

pança da segunda metade do século X a.C., e afirma que o asco é uma forma 

incomum na Argólida e mesmo em sítios de outras regiões da Grécia no período. 

Nossa análise baseada nos na argila e nos aspectos decorativos e estilísticos, 

confirma a datação de ambos os vasos do Protogeométrico. 
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(697) 

Túmulo sem Numeração. Leste do Túmulo de Clitemnestra. 

Referências: Papadimitriou, I. Prakt (1954), p. 268; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 

69, 121; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 217-18; Coldstream, J. N. GGP, 1968, p. 141-44. 

1) Descrição geral: Encontrado durante a campanha do Serviço Grego de 

Arqueologia em 1954, a leste do Túmulo de Clitemnestra (Plantas 12 e 17). 

Trata-se de um túmulo em cista, medindo 1,46 m de comprimento, entre 0,54 e 

0,58 m de largura e 0,70 m de profundidade. No interior da sepultura foram 

encontrados dois esqueletos de indivíduos adultos, um orientado para leste e o 

outro para oeste, ambos em posição contraída (PRANCHA MIC 285 A). 

2) Mobiliário Funerário: Na área externa da cista, mas associada a ela, foram 

encontrados um vaso cerâmico e objetos em bronze e ferro. 

2.1) Metais. Uma tigela em bronze, com 0,13 m de altura e 0,215 m de diâmetro da 

borda, dez alfinetes em bronze e dois em ferro, sem informações sobre o número de 

inventário. 

2.2) Cerâmica. Um pequeno cíato sem referências sobre suas dimensões ou o 

número de inventário. 

3) Data: Geométrico Recente I. 
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(698) 

Túmulo PG. 602. Casa dos Escudos. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 50 (1955), p. 240-41; BCH 79 (1955), p. 232; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 68, 103. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1954, na extremidade noroeste da Casa dos Escudos, na Acrópole 

Micênica (Plantas 12 e 14). Trata-se de um túmulo em fossa, em cova simples, 

cavado diretamente na terra. No interior havia a inumação de um indivíduo do 

sexo feminino, em posição contraída, com o crânio virado para a direita e, ainda, 

duas inumações de duas crianças com aproximadamente 6 e 7 anos de idade 

(PRANCHA MIC 285 B).  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas dois vasos cerâmicos, uma 

píxide próxima ao crânio, e um jarro do lado direito do esqueleto.  

2.1) Cerâmica. Uma píxide, 54-219, (PRANCHA MIC 285 C) com 0,075 m de 

altura; um jarro manufaturado, 54-220, (PRANCHA MIC 285 D) com 0,186 m de 

altura. 

3) Data: Protogeométrico. 

4) Discussão: Desborough data a píxide do Protogeométrico; porém, quanto ao 

jarro, afirma que esses tipos de vasos manufaturados não são próprios do 

Protogeométrico em Micenas, sendo comumente encontrados nos túmulos em Asine 

e em Tirinto, embora mais rústicos. Os vasos manufaturados com uma qualidade 

mais apurada são datados de um período mais recente, como no caso do Túmulo G. 

II (694). 
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(699) 

Túmulo G. 603. Casa dos Escudos. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 50 (1955), p. 241-45; BCH 79 (1955), p. 232; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 70, 117; Coldstream, J. N. GGP, 1968, p. 113-15. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1954, na área oeste da Casa dos Escudos, na Acrópole Micênica 

(Plantas 12, 15 e 16). Trata-se de um túmulo em cista, construída com as 

fundações de pedra da própria bancada, que se situa na parede oeste da Casa dos 

Escudos. No interior havia o esqueleto de um indivíduo de aproximadamente 23 

anos de idade, em posição contraída, com o crânio direcionado para Norte, 

deitado sobre seu lado esquerdo e as mãos dobradas sobre o peito (PRANCHA 

MIC 285 E).  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e objetos em metal. 

Três brincos estavam próximos da orelha direita, dois alfinetes em bronze em 

cada ombro, três anéis em bronze colocados nos dedos da mão direita, e 

fragmento de uma fíbula próximo ao peito.  

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze, 54-161 (MM 916), (PRANCHA MIC 286 A 

e 286 B) com 0,15 m e 0,168 m de comprimento respectivamente; três anéis em 

bronze, 54-163 (MM 917 e MM 918), (PRANCHA MIC 286 A e 286 C): uma 

fíbula em bronze fragmentada, 54-164 (MM 919), (PRANCHA MIC 286 A e 286 

D) com 0,115 m do comprimento preservado; três brincos em bronze, próximos da 

orelha direita do indivíduo (PRANCHA MIC 286 A). 

2.2) Cerâmica.  

Torneada: 

Três enócoas: 54-261 (MM 903), (PRANCHA MIC 287 A, 287 B, 287 C, 287 D e 

287 E) com 0,19 m de altura, 54-262 (MM 904), (PRANCHA MIC 288 A, 288 B, 

288 C e 288 D) com 0,26 m de altura, e 54-266, (PRANCHA MIC 288 E), uma 

miniatura com 0,088 m de altura; três píxides: 54-263 (MM 900), (PRANCHA 
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MIC 289 A, 289 B, 289 C e 289 D) com 0,12 m de altura, 54-269 (MM 902), 

(PRANCHA MIC 289 E e 289 F) com 0,079 m de altura, e 54-270 (MM 901), 

(PRANCHA MIC 290 A, 290 B e 290 C) com 0,075 m de altura; uma ânfora com 

alça na pança, 54-265 (MM 898), (PRANCHA MIC 290 D, 290 E e 290 F) com 

0,275 m de altura; uma taça com duas alças, 54-267 (MM 897), (PRANCHA MIC 

291 A, 291 B e 291 C) com 0,097 m de altura; um cálice, 54-268 (MM 896), 

(PRANCHA MIC 291 D, 291 E e 291 F) com 0,172 m de altura. 

Manufaturada: 

Uma ânfora com alça no pescoço, 54-264 (MM 899), (PRANCHA MIC 291 G, 291 

H, 292 A e 292 B) com 0,175 m de altura, do estilo granular. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 

 

4) Discussão: Desborough acredita que a maioria dos vasos data do Geométrico 

Antigo II e o material em bronze também, não podendo ser mais tardios que o 

início do Geométrico Médio I. A presença de um vaso de estilo granular neste 

túmulo marca um dos primeiros exemplares deste estilo em Micenas. Além 

disso, o conjunto dos objetos que formam o mobiliário funerário, segundo o 

autor, aponta para um túmulo feminino. Coldstream data todos os vasos do 

enterramento do Geométrico Antigo I. 
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(700) 

Túmulo G. 604. Casa dos Escudos. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 50 (1955), p. 245-47; BCH 79 (1955), p. 232; 

Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 70, 117; Coldstream, J. N. GGP, 1968, p. 113-17. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1954, na área oeste da Casa dos Escudos, na Acrópole Micênica 

(Plantas 12, 15 e 16). Trata-se de um túmulo cavado em rocha, na parede norte 

da Casa dos Escudos. No interior havia as inumações de dois esqueletos de 

adultos deitados lado a lado, em posição contraída e com o crânio direcionado 

para Norte (PRANCHA MIC 292 C). O esqueleto que estava localizado mais a 

oeste era do sexo masculino, de aproximadamente 45 anos de idade; o situado a 

leste era do sexo feminino, entre 30 e 35 anos de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos e objetos em metal. 

Nos dedos da mão esquerda da mulher foram encontrados anéis de bronze e, em 

cada ombro, havia um alfinete em bronze. Três vasos cerâmicos estavam 

associados ao esqueleto feminino. Já ao esqueleto masculino estavam associados 

um vaso cerâmico e dois objetos em ferro, encontrados embaixo do crânio: uma 

lâmina de faca e um alfinete. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze, 54-215, (MM 908 e MM 909), (PRANCHA 

MIC 292 D) com 0,202 m e 0,198 m de comprimento respectivamente; dois anéis 

em bronze, 54-216, (MM 906 e MM 907), (PRANCHA MIC 292 E); uma lâmina 

de faca em ferro, 54-217, (MM 910), (PRANCHA MIC 293 A) com 0,09 m de 

comprimento; um alfinete em ferro, 54-218, (MM 911), (PRANCHA MIC 293 A) 

com 0,095 m de comprimento. 

2.2) Cerâmica.  

Enterramento feminino – Torneada: 
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Uma enócoa, 54-212, (MM 895), (PRANCHA MIC 293 B, 293 C, 293 D e 293 E) 

com 0,19 m de altura; uma píxide, 54-213, (MM 894), (PRANCHA MIC 293 F, 

294 A, 294 B, 294 C e 294 D) com 0,07 m de altura. 

Manufaturada: 

Uma enócoa, 54-214, (PRANCHA MIC 294 E) com 0,095 m de altura. 

Enterramento masculino – Torneada: 

Uma enócoa, 54-211, (PRANCHA MIC 294 F) com 0,24 m de altura. 

3) Data: final Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. Segundo 

Desborough, muito semelhante ao G. 603 (699), mas um pouco mais tardio. 
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(701) 

Túmulo G. 605. Casa das Esfinges. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 51 (1956), p. 128-29; BCH 80 (1956), p. 262-

63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 70, 121; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 218; 

Coldstream, J. N. GGP, 1968, p. 141-44. 

3) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1955, imediatamente a oeste da estrada moderna, que se situa no 

lado oeste da Casa das Esfinges (Planta 12 e 17). Trata-se de um túmulo feito 

diretamente na rocha, onde foi encontrado o esqueleto bastante deteriorado de 

uma criança pequena, alguns objetos em bronze e uma taça cerâmica 

(PRANCHA MIC 294 G). Não havia traços que indicassem a proteção da 

sepultura. 

4) Mobiliário Funerário: Dois alfinetes em bronze foram encontrados no peito da 

criança, e uma taça situada na rocha que integrava a sepultura atrás do esqueleto. 

2.1) Metais. Dois alfinetes em bronze, 55-10, (MM 640 e MM 905) com 

comprimentos idênticos de aproximadamente 0,352 m (PRANCHA MIC 295 A). 

2.2) Cerâmica. Uma taça com decoração típica do Geométrico Recente, 55-9, (MM 

893), com 0,055 m de altura (PRANCHA MIC 295 B, 295 C, 295 D e 295 E). 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(702) 

Túmulo P.G. 606. Casa das Esfinges. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 51 (1956), p. 129-30; BCH 80 (1956), p. 262-

63; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 68, 114; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 218. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1955, imediatamente a oeste da estrada moderna, no lado oeste da 

Casa das Esfinges (Planta 12 e 14), a 2 m do T. G. 607 (703) (PRANCHA MIC 

297 A). Trata-se de um túmulo em cista retangular, medindo internamente cerca 

de 0,79 m de comprimento e 0,42 m de largura (PRANCHA MIC 295 G e 295 

H), coberto com três grandes placas de pedra de calcário. No interior havia a 

inumação de uma criança em posição contraída, com o crânio orientado para 

Oeste.  

2) Mobiliário Funerário: Juntamente com o esqueleto da criança havia um 

pequeno jarro com decoração típica do Protogeométrico, encontrado na 

extremidade noroeste do túmulo, juntamente com dois anéis de bronze. Na área 

externa da sepultura, imediatamente a oeste, foram encontradas pequenas pedras 

e uma ânfora do estilo granular, fechada por uma tigela baixa. No interior da 

ânfora havia restos de um vaso manufaturado, que provavelmente pode ser uma 

lamparina, com vinte e quatro contas em argila, sendo uma delas maior em 

tamanho em relação às demais, e um pequeno jarro com fortes indícios de 

cremação. Wace acredita que as contas podem fazer parte de um jogo. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze, 55-207, bastante corroídos (PRANCHA MIC 

296 A). 

2.2) Cerâmica. Um jarro com decoração típica do Protogeométrico, 55-206, com 

0,055 m de altura (PRANCHA MIC 296 B); uma ânfora granular, 55-201, 

(PRANCHA MIC 296 C) com 0,225 m de altura; um jarro manufaturado 

queimado, 55-202, (PRANCHA MIC 296 D), com 0,088 m de altura; uma pequena 

tigela manufaturada, 55-203, (PRANCHA MIC 296 E), com 0,052 m de altura; 

uma lamparina (?) manufaturada, 55-204, (PRANCHA MIC 296 F), com altura 
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preservada de 0,025 m; vinte e quatro contas em argila, 55-205, (PRANCHA MIC 

296 G). 

3) Data: Protogeométrico. 
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(703) 

Túmulo G. 607. Casa das Esfinges. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 68 (1973), p. 87-91; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 66, 70, 117; BCH 85 (1961), p. 664; Coldstream, J. N. GGP, 1968, p. 113-17. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1959, imediatamente a oeste da estrada moderna que se situa no 

lado oeste da Casa das Esfinges (Planta 12 e 15), a cerca de 2 m do G. 606  

(702) (PRANCHA MIC 297 A). Trata-se de um túmulo em cista, cavado na 

própria rocha (PRANCHA MIC 297 B, 297 C e 297 D). O fundo da cista era 

constituído pela rocha e por pedras dos resquícios de destruição do final do 

Heládico Recente IIIB em Micenas. O formato da cista é retangular, medindo 

internamente cerca de 1,78 m de comprimento, 0,68 m de largura e 0,60 m de 

profundidade, orientada no sentido Oeste-Leste. Não havia evidências de placas 

de pedra que cobrissem a sepultura. No interior do túmulo encontrava-se o 

esqueleto de um indivíduo do sexo feminino, de aproximadamente 19 anos de 

idade. O indivíduo estava deitado de costas, em posição contraída, com as 

pernas dobradas para o lado esquerdo, e com o crânio direcionado para Oeste. A 

mão direita estava sobre a pélvis e a esquerda encontrava-se dobrada debaixo da 

axila direita. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um total de 26 vasos cerâmicos, e objetos 

em metal distribuídos pelo esqueleto. Um brinco de bronze estava próximo da 

orelha esquerda, um anel de bronze na mão esquerda, um alfinete em bronze no 

ombro direito, e outro alfinete de bronze próximo ao crânio. Dezesseis dos vasos 

estavam posicionados entre a extremidade oeste do túmulo e o crânio, outros 

seis encontravam-se próximos ao crânio, três ao sul e um ao norte. Outros três 

vasos estavam perto do ombro esquerdo e, finalmente, um último vaso, bastante 

fragmentado, situava-se na extremidade leste da sepultura. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, 59-77, (MM 2221), (PRANCHA MIC 298 A); um 

brinco em bronze, 58-80, (MM 2222), (PRANCHA MIC 298 B); dois alfinetes em 
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bronze, 59-78 (MM 912) e 59-79 (MM 913), (PRANCHA MIC 298 C), com 0,17 e 

1,189 m de comprimento preservado, respectivamente. 

2.2) Cerâmica. Um ânfora com alça no pescoço, 59-51, (PRANCHA MIC 298 D e 

33 E), com 0,40 m de altura; quatro esquifos, 59-52 e 59-53, 59-67 e 59-68, 

(PRANCHA MIC 298 F, 298 G, 299 A e 299 B), com 0,118, 0,095, 0,106 e 0,039 

m de altura, respectivamente; duas ânforas do estilo granular com decoração incisa 

nas bordas e alças, 59-54 e 59-72, (PRANCHA MIC 299 C e 299 D) com 0,152 e 

0,097 m de altura, respectivamente; nove taças, 59-55 a 59-61, 59-66 e 59-76, 

(PRANCHA MIC 299 E, 299 F, 299 G, 299 H, 299 I, 299 J, 299 K, 299 L e 299 

M) com altura média de 0,058 m cada uma; uma tampa manufaturada do estilo 

granular, 59-62, (PRANCHA MIC 300 A) com 0,03 m de altura e 0,112 m de 

diâmetro; um aríbalo também manufaturado do estilo granular, 59-65, 

(PRANCHA MIC 300 B) com 0,094 m de altura preservada; uma píxide com 

tampa, 59-63, (PRANCHA MIC 300 C), com 0,08 m de altura (sem a tampa); três 

píxides sem tampa, 59-64, 59-70 e 59-74, (PRANCHA MIC 300 D, 300 E e 300 F) 

com 0,079, 0,08 e 0,048 m de altura, respectivamente; duas enócoas manufaturadas 

no estilo granular, 59-69, (PRANCHA MIC 301 A) com 0,13 m de altura até a 

borda, e 59-75, (PRANCHA MIC 301 B), com 0,068 m de altura, uma miniatura; 

uma enócoa em miniatura torneada, 59-73, (PRANCHA MIC 301 C) com 0,058 m 

de altura; um pote manufaturado do estilo granular, 59-71, (PRANCHA MIC 301 

D) com 0,098 m de altura. 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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(704) 

Túmulos sem Numeração. Cidade Baixa. Nordeste do Tesouro de Atreu. A. 

Referências: Mylonas, G. ArchDelt 19.2(1) (1964), p. 132-33; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 66, 68, BCH 88 (1964), p. 725; ArchRep 1963-1964, p. 8. 

1) Descrição geral: Encontrados durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1963, a nordeste do complexo do Tesouro de Atreu, 

em frente da Casa I-1 do complexo residencial (Plantas 12 e 14). Não há 

informações sobre o tipo de sepultura. No entanto, trata-se provavelmente de um 

túmulo de adulto com o esqueleto relativamente bem conservado, e em posição 

contraída. Nas crônicas gregas de escavações não há referências sobre o sexo ou 

a idade do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um pequeno jarro datado do 

Protogeométrico, e quatro objetos em metal. 

2.1) Metais. Duas fíbulas em ferro e dois brincos em bronze, sem informações sobre 

os números de inventário e sobre suas dimensões. 

2.2) Cerâmica. Um jarro com decoração típica do Protogeométrico. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(705) 

Túmulos sem Numeração. Cidade Baixa. Nordeste do Tesouro de Atreu. B. 

Referências: Mylonas, G. ArchDelt 19.2(1) (1964), p. 132-33; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 66, 68, BCH 88 (1964), p. 725; ArchRep 1963-1964, p. 8. 

1) Descrição geral: Encontrados durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1963, a nordeste do complexo do Tesouro de Atreu, 

em frente da Casa I-1 do complexo residencial (Plantas 12 e 14). Não há 

informações sobre o tipo de sepultura. No entanto, trata-se provavelmente de um 

túmulo de adulto, com o esqueleto relativamente bem conservado e em posição 

contraída. Nas crônicas gregas de escavações não há referências sobre o sexo ou 

a idade do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por três objetos em metal. 

2.1) Metais. Dois anéis em espiral, um em ferro e outro em bronze, e uma fíbula em 

ferro, sem informações sobre os números de inventário e suas dimensões. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(706) 

Túmulo Γ 21. Casa da Citadela. 

Referências: Desborough, V.R.d‟A. BSA 68 (1973), p. 91-92; Hägg, R. BOREAS 7:1, 

1974, p. 66, 68, 114; BCH 89 (1965), p. 715. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1964, na área da Casa da Citadela (Plantas 12, 13 e 14), uma área 

em que havia somente residências do Período Micênico e que, durante o 

Submicênico e o Protogeométrico, foi utilizada como cemitério. Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo internamente 1,00 m de comprimento por 0,50 m de 

largura, orientada no sentido Nordeste-Sudoeste (PRANCHA MIC 302 A e 302 

B). No interior encontrava-se o esqueleto de um indivíduo do sexo feminino de 

aproximadamente 23 anos de idade, deitado sobre seu lado esquerdo em posição 

contraída, com a face para Sudoeste. Há sinais de queima nos ossos; há ainda, na 

extremidade sul do túmulo, um solo de cinzas associado à sepultura.  

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um alfinete em bronze próximo ao 

crânio e um fragmento de um vaso cerâmico geométrico com círculos 

concêntricos. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze, 64-417. 

2.2) Cerâmica. Um fragmento de vaso decorado com círculos concêntricos 

(PRANCHA MIC 302 C). 

3) Data: final do Submicênico / início do Protogeométrico. 
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(707) 

Túmulo Γ 23. Casa da Citadela 

Referências: Taylor, W. ArchDelt 20 (1965), p. 165; Desborough, V.R.d‟A. BSA 68 

(1973), p. 92-93; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 66, 68, 103; BCH 89 (1965), p. 715. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1964, na área da Casa da Citadela (Plantas 12 e 14), uma área em 

que havia somente residências do Período Micênico e que, durante o 

Submicênico e o Protogeométrico, foi utilizada como cemitério. Trata-se de um 

túmulo em fossa, cova simples, medindo internamente 1,10 m de comprimento 

por 0,60 m de largura, orientada no sentido Nordeste-Sudoeste (PRANCHA 

MIC 302 D). No interior encontrava-se o esqueleto de um indivíduo do sexo 

feminino de aproximadamente 42 anos de idade, deitado de costas, em posição 

contraída, com o crânio posicionado na extremidade Noroeste do túmulo. Falta 

grande parte dos ossos das pernas. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados objetos em metal e vasos cerâmicos 

associados ao esqueleto. Imediatamente à esquerda do crânio estava uma ânfora 

com alça no pescoço, fechada com um lécito. Um alfinete em ferro com a 

terminação em bronze situava-se próximo ao ombro direito, e um anel em 

bronze também foi identificado na sepultura. 

2.1) Metais. Um alfinete em ferro com a extremidade em bronze, 64-653, 

(PRANCHA MIC 303 A) com 0,17 m do comprimento preservado; um anel de 

bronze, 64-654, (PRANCHA MIC 303 B). 

2.2) Cerâmica. Um lécito, 64-445, (MM 873), (PRANCHA MIC 303 C, 303 D, 303 

E, 303 F e 303 G) com 0,115 m de altura; uma ânfora com alça no pescoço 

manufaturada em estilo granular, 64-446, (MM 872), (PRANCHA MIC 304 A, 

304 B e 304 C), com 0,308 m de altura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(708) 

Túmulo Γ 31. Casa da Citadela. 

Referências: Taylor, W. ArchDelt 20 (1965), p. 165; Desborough, V.R.d‟A. BSA 68 

(1973), p. 94-98; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 65, 66, 111; BCH 89 (1965), p. 715. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pela Escola 

Britânica em 1964, na área da Casa da Citadela (Plantas 12, 13 e 14), uma área 

em que havia somente residências do Período Micênico e que, durante o 

Submicênico e o Protogeométrico, foi utilizada como cemitério. Trata-se de um 

túmulo em cista, medindo internamente 1,10 m de comprimento por 0,36 m de 

largura e 0,42 m de profundidade, orientada no sentido Norte-Sul (PRANCHA 

MIC 304 D). As paredes da cista eram constituídas por grandes placas de pedra, 

coberta por três placas, e com o chão formado por seixos. No interior 

encontrava-se o esqueleto de uma criança de aproximadamente 8 ou 9 anos de 

idade e, provavelmente, do sexo feminino. O esqueleto encontrava-se na parte 

norte do túmulo com o crânio direcionado para Norte. Porém, não foi possível 

identificar a posição do indivíduo pois o túmulo foi perturbado posteriormente. 

Muitos dos ossos encontravam-se em posição, sugerindo que o indivíduo 

estivesse deitado de costas, com o braço esquerdo dobrado sobre o peito. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados objetos em metal e sete vasos 

cerâmicos associados ao esqueleto da criança; os vasos estavam posicionados 

imediatamente acima do crânio. Havia ainda dois alfinetes em bronze na região 

dos ombros, três fíbulas de bronze do lado direito do esqueleto e um anel em 

bronze no lado esquerdo. 

2.1) Metais. Três fíbulas em bronze, MM 2201, MM 2202 e MM 2203, 

(PRANCHA MIC 305 A) com 0,06, 0,05 e 0,062 m de comprimento, 

respectivamente; dois alfinetes em bronze, MM 2199 e MM 2200, (PRANCHA 

MIC 305 B) com 0, 195 e 0,19 m de comprimento cada; um anel de bronze, 64-362, 

(MM 868), (PRANCHA MIC 305 C). 

2.2) Cerâmica. Uma taça, 64-473, (MM 867), (PRANCHA MIC 305 D, 305 E, 305 

F e 305 G) com 0,048 m de altura; um jarro, 64-474, (MM 864), (PRANCHA MIC 
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306 A, 306 B, 306 C, 306 D e 306 E) com 0,108 m de altura; um jarro com estribo, 

64-475, (MM 861), (PRANCHA MIC 307 A, 307 B, 307 C, 307 D e 307 E) com 

0,121 m de altura; quatro lécitos, 64-476 a 64-479, (MM 862), (PRANCHA MIC 

308 A, 308 B, 308 C, 308 D e 308 E), MM 863, (PRANCHA MIC 309 A, 309 B, 

309 C, 309 D e 309 E), MM 865, (PRANCHA MIC 310 A, 310 B, 310 C, 310 D e 

310 E) e MM 866, (PRANCHA MIC 311 A, 311 B, 311 C, 311 D e 311 E). 

3) Data: transição do Submicênico para o Protogeométrico, metade do século IX 

a.C. 

4) Discussão: Taylor data o túmulo do Submicênico através da decoração da 

cerâmica encontrada. Já Desborough o data do Protogeométrico. Hägg opta por 

datá-lo exatamente na transição entre os dois períodos. 
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(709) 

Túmulo ΥΔ III Γ. Casa de Tsountas. 

Referências: Mylonas, G. Ergon (1971), p. 136; Prakt (1971), p. 151-52; Desborough, 

V.R.d‟A. BSA 68 (1973), p. 100; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 65-66, 111. 

1) Descrição geral: Encontrado na área da Casa de Tsountas (Planta 12 e 13). 

Trata-se de um túmulo em cista medindo cerca de 0,64 m de comprimento e 

0,35 m de largura (PRANCHA MIC 312 A). No interior encontrava-se, 

provavelmente, o esqueleto de uma criança. 

 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontradas duas fíbulas em bronze, um anel 

também em bronze e um anforisco associados ao esqueleto da criança. 

2.1) Metais. Duas fíbulas e um anel em bronze, sem informações sobre os números 

de inventário ou suas dimensões. 

2.2) Cerâmica. Um pequeno anforisco. 

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: Mylonas e Desborough datam o enterramento com base na análise 

estratigráfica: os autores acreditam que, porque o túmulo está associado ao muro 

datado do Heládico Recente IIIC, deve também ser datado do final do período 

micênico. Hägg, com base na análise da decoração do anforisco e dos objetos em 

bronze, afirma que tais artefatos são característicos do Submicênico, da mesma 

forma que objetos semelhantes encontrados nos túmulos em Argos para o mesmo 

período, o Submicênico. 
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(710) 

Túmulo sem Numeração – Palamidi. 

Referências: Wide, S. AM 35 (1910), p. 34; Graef, B. Die antiken Vasen von der 

Akropolis zu Athen. 1909, p. 22; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 72; Styrenius, G. 

Submycenaean Studies. 1967, p. 134, fig. 51. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas do Serviço Grego de 

Arqueologia entre 1878 a 1892, na encosta da montanha Palamidi, a noroeste da 

Necrópole Micênica (Plantas 18 e 19). Tratam-se de dois vasos encontrados em 

um túmulo em câmara Micênico, que podem constituir uma sepultura do período 

Submicênico. Entretanto, não há informações sobre o tipo de túmulo e nem há 

esqueletos associados, o que pode significar apenas um depósito de vasos em 

oferenda aos mortos, aos ancestrais micênicos enterrados no túmulo em câmara. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um fragmento cerâmico datado do Heládico 

Recente IIIC, e um vaso com estribo, datado do Submicênico. 

2.1) Cerâmica. Fragmento de um vaso datado do Heládico Recente IIIC e um jarro 

com estribo, NM 3559, (PRANCHA NAU 313 B), sem referências sobre as 

dimensões do vaso. 

3) Data: Submicênico. 

4) Discussão: Há dúvidas quanto a classificação dos vasos como um contexto 

funerário. Como mencionado, pode-se tratar apenas de uma deposição de oferendas 

realizada durante o Submicênico em homenagem aos mortos do túmulo em câmara 

micênico, e não um túmulo propriamente dito. Hägg ainda duvida da datação do 

jarro com estribo. Todavia, Styrenius o analisa detalhadamente e afirma que 

seguramente se trata de um vaso do Submicênico e, ainda, do que seria classificado 

como o Submicênico Médio. 
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(711) 

Túmulo sem Numeração – Colina Palamidi. 

Referências: Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 74; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 220. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas de escavações realizadas 

pelo Serviço Grego de Arqueologia nos anos 30, provavelmente em 1935, na 

encosta Noroeste da colina Palamidi (Plantas 18 e 23). Não há informações 

sobre o tipo de sepultura e nem sobre o indivíduo; apenas é informado que o 

túmulo inclui uma ânfora do Geométrico Recente e fragmentos protocoríntios 

geométricos, identificados no Museu de Náuplia pelo número de inventário NM 

2925. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um vaso e fragmentos cerâmicos. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora datada do Geométrico Recente e fragmentos 

protocoríntios identificados pelo número MN 2925. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(712) 

Túmulo sem Numeração – Terreno Pronoia. A. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1953), p. 194; BHC 78 (1954); 119; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 219. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1953, no terreno denominado Pronoia Triantaphyllos 

(Plantas 18 e 23; PRANCHA NAU 313 A). Charitonides descreve o túmulo 

como uma pira funerária coberta com pedras de calcário e seixos, onde foram 

encontrados restos ósseos queimados, conchas, fragmentos em ferro, vasos e 

fragmentos cerâmicos datados do Geométrico Recente. A pira constitui uma 

cova circular de aproximadamente 1,50 m de diâmetro e 0,50 m de 

profundidade. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por vasos e fragmentos cerâmicos, e fragmentos 

em ferro distribuídos pela pira. 

2.1) Metais. Fragmentos em ferro. 

2.2) Cerâmica. Uma grande ânfora, NM 10007, entre 0,71-0,73 m de altura e 0,285 

m de diâmetro da borda, de argila vermelho-alaranjada, com pintura vermelha e 

decoração em listras e em formato de S, provavelmente característica do final do 

Geométrico Recente II, já início do século VII a.C.; um esquifo, NM 10005, com 

0,093 m de altura e 0,085 m de diâmetro da borda, de argila alaranjada e pintura 

monocromática vermelha; uma pequena taça com uma única alça monocromática, 

NM 10084, com 0,05 m de altura e com 0,073 m de diâmetro da borda. Vasos não  

publicados; não foi permitido tirar fotos dos mesmos, apenas analisá-los e medi-los. 

A taça NM 10084 não foi encontrada pelos funcionários do Museu de Náuplia, e foi 

dada como perdida na reserva técnica. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(713) 

Túmulo sem Numeração – Terreno Pronoia. B. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1953), p. 194; BHC 78 (1954); 119; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 219. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1953, no terreno denominado Pronoia Triantaphyllos 

(Plantas 18 e 23; PRANCHA NAU 313 A). Trata-se de um túmulo em ânfora 

do tipo trípode, NM 10006, medindo cerca de 0,68 m de altura e 0,24 m de 

diâmetro da borda, argila alaranjada clara, com decoração geométrica incluindo 

figuras animais (PRANCHA NAU 313 C), em cujo interior havia o crânio de 

uma criança. Há traços de cremação incompleta. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(714) 

Túmulo sem Numeração – Terreno Pronoia. C. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1953), p. 195; BHC 78 (1954); 119; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1953, no terreno denominado Pronoia Triantaphyllos, 

na Rua 25 de Março (Planta 18 e 22). Trata-se de um túmulo em cova simples 

retangular, coberta com uma placa de calcário, orientada no sentido Leste-Oeste, 

onde foram encontrados três esqueletos de adultos também orientados no sentido 

Leste-Oeste. Não há informações sobre a idade ou sexo dos indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um fragmento cerâmico de uma figura 

animal, e um pequeno vaso cerâmico. Contudo, não há referências a qual 

enterramento o mobiliário estaria associado. 

2.1) Cerâmica. Fragmento posterior de uma figura animal, NM 9999, com 0,06 m de 

altura, e um pequeno lécito, NM 10000, com 0,064 m de altura, com o ombro 

decorado por triângulos duplos preenchidos com linhas entrecruzadas. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Médio II. 

4) Discussão: Devido à decoração do lécito, poderíamos indicar que pelo menos 

um dos três enterramentos presentes na cova simples seria datado do Geométrico 

Médio II, uma vez que tal decoração é típica deste sub-período
2
. Vaso não 

publicado; não foi permitido tirar fotos do mesmo. 

 

 

 

                                                           
2
 Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 65. Exemplares semelhantes datados do mesmo período: Coldstream, J. N. 

GGP, p. 134, Pl. 17g. 
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(715) 

Túmulo I – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1953), p. 191-92; BHC 78 (1954); 119; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 74, 143; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 219. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1953, no terreno denominado Pronoia Triantaphyllos 

(Plantas  18 e 23; PRANCHA NAU 313 A). Trata-se de um túmulo em pito 

com a abertura direcionada para oeste, fechado com uma placa de pedra de 

calcário. No interior havia o esqueleto de um adulto (?), com o crânio também 

orientado para Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(716) 

Túmulo II – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1953), p. 192-3; BHC 78 (1954); 119; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 74, 143. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1953, no terreno denominado Pronoia Triantaphyllos 

(Planta 18; PRANCHA NAU 313 A). Trata-se de um túmulo em ânfora 

manufaturada, orientada no sentido Leste-Oeste, com a abertura para Oeste, 

fechada por um disco redondo de terracota. No interior havia o esqueleto de um 

adulto (?), com o crânio também orientado para Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da ânfora funerária. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(717) 

Túmulo III. Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1953), p. 192-93; BHC 78 (1954); 119; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 74 143; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 219. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1953, no terreno denominado Pronoia Triantaphyllos 

(Plantas 18 e 23; PRANCHA NAU 313 A). Trata-se de um túmulo em pito, 

com a abertura direcionada para oeste, e fechado com uma placa de pedra. No 

interior havia dois esqueletos de adultos, um no fundo em estado bastante 

precário, que parece ser o enterramento mais antigo (T. III/1), e outro mais 

próximo da borda do pito, com o crânio direcionado também para oeste, 

identificado como o enterramento mais recente (T. III/2). 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas alguns fragmentos de um vaso 

cerâmico e fragmentos de um alfinete em ferro no interior do pito. 

2.1) Metais. Fragmentos de um alfinete em ferro. 

2.2) Cerâmica. Um pequeno aríbalo, com 0,045 m de altura e 0,035 m de diâmetro 

da borda. A argila do vaso é bastante escura. Vaso não publicado; não foi permitido 

tirar fotos do mesmo. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(718) 

Túmulo IV. Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1953), p. 191-92; BHC 78 (1954); 119; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 74 143; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 219. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1953, no terreno denominado Pronoia Triantaphyllos 

(Plantas 18 e 23; PRANCHA NAU 313 A). Trata-se de um túmulo em pito, 

com a abertura direcionada para oeste, e fechado por uma placa de pedra. No 

interior havia o esqueleto de um adulto (?) com o crânio também orientado para 

Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(719) 

Túmulo XI – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 233; BHC 79 (1955); 236-39; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 219. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em pito, medindo cerca de 0,80 m de 

altura, fechado por uma pequena tigela e uma fileira de três pedras de calcário, 

NM 10048, (PRANCHA NAU 314 A), com a abertura direcionada para oeste. 

O pito possuía cerca de 0,80 m de altura e 0,40 m de diâmetro. No interior havia 

o esqueleto de uma criança, uma pequena taça e um anel em bronze. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados apenas uma taça e um anel em bronze 

associado ao esqueleto da criança. 

2.1) Metais. Um anel em bronze, sem informações sobre o número de inventário. 

2.2) Cerâmica. Uma taça monocromática em verniz preto brilhante, de argila cinza, 

e uma única alça, NM 10019, com 0,045 m de altura e 0,06 m de diâmetro da borda.  

Vaso não publicado; não foi permitido tirar fotos. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(720) 

Túmulo XII – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 233; BHC 79 (1955); 236-39; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 219. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em pito, fechado por um pequeno vaso 

(PRANCHA NAU 314 B), e com a abertura direcionada para oeste. No interior 

havia o esqueleto de um indivíduo do sexo masculino. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vários fragmentos cerâmicos datados 

do Geométrico Recente segundo Charitonidis e Hägg. Contudo, Foley discorda e 

data os fragmentos do Subgeométrico. Os fragmentos receberam uma única 

numeração de inventário, NM 10051. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(721) 

Túmulo XIII – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 234; BHC 79 (1955); 236-39; Courbin, P. 

RA (1977), p. 327; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 219. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em pito, com cerca de 1,50 m de 

altura, fechado por uma pedra de calcário e com a abertura direcionada para 

oeste. Os restos ósseos estavam bastante danificados, contudo, parece ser a 

inumação de um adulto (?), sem a presença de oferendas. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(722) 

Túmulo XIV – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 234; BHC 79 (1955); 236-39; Courbin, P. 

RA (1977), p. 327; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em pito. No interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto (?). Não há maiores informações 

sobre as dimensões do pito, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(723) 

Túmulo XV – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 234; BHC 79 (1955); 236-39; Courbin, P. 

RA (1977), p. 327; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em pito. No interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto (?). Não há maiores informações 

sobre as dimensões do pito e nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(724) 

Túmulo XVI – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 233; BHC 79 (1955); 236-39; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 219-20. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em ânfora, NM 10050, medindo cerca 

de 0,71 m de altura, com a abertura para oeste (PRANCHA NAU 314 C). No 

interior foi encontrado o esqueleto de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por um pequeno vaso cerâmico. 

2.1.Cerâmica. Um pequeno lécito, NM 10020, com 0,103 m de altura e 0,29 m de 

diâmetro da borda. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(725) 

Túmulo XVII – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 233; BHC 79 (1955); 236-39; Courbin, 

RA (1977), p. 327; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 220. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em pito, fechado por um pequeno 

disco de argila e com a abertura direcionada para oeste. No interior havia o 

esqueleto de um adulto (?), bastante danificado; há traços de cremação. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por um pequeno vaso manufaturado 

decorado com linha incisas. 

2.1) Cerâmica. Um pequeno aríbalo manufaturado decorado com linhas incisas, MN 

10016, com 0,05 m de altura e 0,056 m de diâmetro da borda. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(726) 

Túmulo XVIII – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 234; BHC 79 (1955); 236-39; Courbin, 

RA (1977), p. 327; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 80 (1988), 

p. 220. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em pito, fechado por um pequeno 

disco de argila e com a abertura direcionada para oeste. No interior havia dois 

esqueletos de adultos: um colocado no fundo do pito para dar espaço ao 

segundo, posicionado mais para a borda do vaso. Grande parte do pito e dos 

esqueletos estava danificada. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(727) 

Túmulo XX – Terreno Pronoia. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 232-33; BHC 79 (1955); 236-39; 

Courbin, RA (1977), p. 327; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 72, 141; Foley, A. SIMA 

80 (1988), p. 220. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

(Plantas 18 e 23). Trata-se de um túmulo em pito, medindo cerca de 0,90 m de 

altura e 0,55 m de diâmetro da borda, fechado por um pequeno disco de argila, e 

com a abertura direcionada para oeste. No interior havia o esqueleto de uma 

criança e um pequeno aríbalo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um pequeno aríbalo associado ao 

esqueleto da criança. 

2.1) Cerâmica. Aríbalo, NM 10018, com 0,045 m de altura e 0,034 m de diâmetro 

da borda. A argila do vaso é bastante escura, quase preta, mas bem apurada e de 

antiplásticos finos. Vaso não publicado; não foi permitido tirar fotografias do 

mesmo, apenas analisá-lo e medi-lo. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(728) 

Túmulo XXI – Terreno Pronoia Triantaphyllos. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1954), p. 234, 35; Orlandos, A. K. Ergon (1954), p. 

34; BHC 79 (1955), p. 236-39; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 218. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

Trantaphyllos (Planta 18, 22 e 23). Trata-se de um túmulo em cista, medindo 

cerca de 1,10 m de comprimento e 0,70 m de largura, coberto com grandes 

placas de pedra de calcário. Foram encontrados na sepultura os esqueletos de 

dois adultos. Um primeiro esqueleto estava associado a alguns vasos cerâmicos 

que se situavam sobre as placas de pedra da cista, incluindo três enócoas, uma 

delas proveniente da Ática, uma taça e um alfinete em bronze. No interior do 

túmulo, havia um outro esqueleto de um indivíduo do sexo masculino em 

posição contraída, com o crânio direcionado para Sudeste, e associado a um total 

de três vasos cerâmicos, um anel em bronze, adagas em ferro, uma pérola em 

ouro e uma pedra para cortar. O enterramento mais antigo (T. XXI/1) refere-se 

àquele do exterior da cista, que está associado aos vasos na cobertura da 

sepultura; o mais recente (T. XXI/2), àquele presente no interior da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados vasos cerâmicos, artefatos em bronze, 

em ferro e em ouro associados aos dois enterramentos presentes na cista. 

2.1) Metais. T. XXI/1: alfinete em bronze, NM 10034 e NM 10035, com 

comprimento aproximado de 0,255 m. 

T. XXI/2: um anel em bronze, NM 10028, com 0,004 m de diâmetro; três adagas em 

ferro, NM 10025, NM 10026 e NM 10027 (PRANCHA NAU 314 D) e uma pérola 

em ouro NM 10030. 

2.2) Cerâmica. T. XXI/1: Uma taça monocromática com verniz preto brilhante, NM 

10039, com 0,062 m de altura com o pé, e 0,09 m de diâmetro da borda; um estano, 

NM 10043, (PRANCHA NAU 315 A), com 0,42 m de altura e 0,41 m de diâmetro 

da borda; três enócoas: NM 10033, com 0,262 m de altura e 0,198 m de diâmetro da 
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borda, NM 10040, com 0,244 m de altura, e NM 10036, (PRANCHA NAU 315 B), 

uma miniatura com 0,152 m de altura e 0,124 m de diâmetro da borda. 

T. XXI/2: Uma ânfora em miniatura, NM 10031, (PRANCHA NAU 315 C, 315 D, 

315 E e 316 A), com 0,126 m de altura e 0,044 m de diâmetro da borda; um esquifo, 

NM 10032, com 0,117 m de altura; uma enócoa, NM 10029, com 0,236 m de altura 

e 0,194 m de diâmetro da borda. 

2.3) Outros. T. XXI/2: Uma pedra afiada para polir e cortar, NM 10024 

(PRANCHA NAU 314 D), com 0,04 m de comprimento aproximado. 

3) Data: O enterramento mais antigo (T. XXI/1) data do Geométrico Médio II e o 

mais recente (T. XXI/2) data do Geométrico Recente I. 
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(729) 

Túmulos sem Numeração. Pronoia Triantaphyllos.  

Referências: Charitonidis, S. Prakt (1954), p. 193-94; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 

72, 74-75, 105; Foley, A. SIMA 80 (1988), p. 218-19. 

1) Descrição geral: Encontrados nas campanhas de escavações realizadas pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1954, no terreno denominado Pronoia 

Triantaphyllos (Planta 18). Trata-se de um grupo de 12 sepulturas, todas em 

cova simples; todas elas continham esqueletos de adultos. O autor da crônica de 

escavação apenas relata que a sepultura mais antiga data do Protogeométrico e a 

mais recente do Período Helenístico, portanto, nem todas são da Idade do Ferro. 

2) Mobiliário Funerário: Em nenhum dos túmulos foi encontrada oferenda de 

qualquer natureza. 

3) Data: Não há precisão nas datas das sepulturas que vão desde o Protogeométrico 

até o Período Helenístico. 
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(730) 

Túmulo 33? Terreno Pronoia Triantaphyllos. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1955), p. 234; BHC 80 (1956); 266; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72-73, 117; BCH 80 (1956), p. 265-67. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1955, no Terreno Pronoia Triantaphyllos (Planta 18). 

Trata-se de um pequeno túmulo em cista, cujas paredes e cobertura foram 

construídas com placas de pedra de calcário do tipo orthostato, medindo cerca 

de 0,40-0,45 m de comprimento, 0,32 m de largura e 0,30 m de profundidade. 

Havia uma grande e grossa placa na cobertura. Devido às dimensões da 

sepultura, Hägg acredita que pode se tratar de um túmulo infantil, entretanto 

Charitonides não apresenta informações sobre o indivíduo 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do túmulo. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(731) 

Túmulo 34. Terreno Pronoia Triantaphyllos. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1955), p. 234; BHC 80 (1956); 266; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72-73, 117; BCH 80 (1956), p. 265-67. 

3) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1955, no Terreno Pronoia Triantaphyllos (Plantas 18 

e 21). Trata-se de um túmulo em cista, cujas paredes e cobertura foram 

construídas com placas de pedra de calcário do tipo orthostato, situado ao norte 

do túmulo anterior. No interior havia apenas alguns restos preservados do 

esqueleto de um adulto (?) e sinais claros de incineração incompleta 

(PRANCHA NAU 316 B). A cista estava orientada para Sul e fechada com uma 

grande placa de pedra de calcário. 

4) Mobiliário Funerário: Formado por dois vasos cerâmicos, encontrados 

próximos ao crânio do indivíduo, e dois artefatos em bronze. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze, sem informações sobre o número de inventário 

ou sobre suas dimensões. 

2.2) Cerâmica. Uma taça monocromática pintada com verniz preto brilhante, com 

uma única alça decorada com listras, NM 10069, (PRANCHA NAU 316 C), com 

aproximadamente 0,10 m de altura e diâmetro da borda; uma enócoa trilobada NM 

10070 (PRANCHA NAU 317 A). 

3) Data: Geométrico Antigo II. 
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(732) 

Túmulo sem Numeração. Terreno Pronoia Triantaphyllos. 

Referências: Charitonides, S. Prakt (1955), p. 234-35; BHC 80 (1956); 266; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72-73, 117; BCH 80 (1956), p. 265-67. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1955, no Terreno Pronoia Triantaphyllos (Plantas 18 

e 20). Trata-se de um pequeno túmulo em cova simples, de formato circular 

(PRANCHA NAU 317 B), fechado com uma grande placa de pedra de calcário. 

Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por fragmentos cerâmicos datados do século X 

a.C., segundo Charitonides. 

2.1) Cerâmica. Fragmentos datados do Protogeométrico. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(733) 

Túmulo sem Numeração. Praça Evanguelistría. A. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973) [1977], p. 91; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72; Hägg, R. Tab.47. Texto não-publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971, na Praça Evanguelistría, à direita da colina 

Palamidi (Plantas 18 e 19). Trata-se de um túmulo em cista de adulto (?), cujas 

paredes e cobertura foram construídas com placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões da sepultura, nem sobre o sexo ou a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura, 

contudo, Deilaki afirma que há vasos datados do Submicênico, semelhantes 

àqueles encontrados nos túmulos XIII (531) e XXVIII (544), em Tirinto. 

3) Data: Submicênico. 
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(734) 

Túmulo sem Numeração. Praça Evanguelistría. B. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973) [1977], p. 91; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72; Hägg, R. Tab.47. Texto não-publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971, na Praça Evanguelistría, à direita da colina 

Palamidi (Plantas 18 e 19). Trata-se de um túmulo em cista de adulto (?), cujas 

paredes e a cobertura foram construídas com placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões da sepultura, nem sobre o sexo ou a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura, 

contudo Deilaki afirma que há vasos datados do Submicênico, semelhantes 

àqueles encontrados nos túmulos XIII (531) e XXVIII (544), em Tirinto. 

3) Data: Submicênico. 
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(735) 

Túmulo sem Numeração. Praça Evanguelistría. C. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973) [1977], p. 91; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72; Hägg, R. Tab.47. Texto não-publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971, na Praça Evanguelistría, à direita da colina 

Palamidi (Planta 18 e 19). Trata-se de um túmulo em cista de adulto (?), cujas 

paredes e cobertura foram construídas com placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões da sepultura, nem sobre o sexo ou a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura, 

contudo Deilaki afirma que há vasos datados do Submicênico, semelhantes 

àqueles encontrados nos túmulos XIII (531) e XXVIII (544), em Tirinto. 

3) Data: Submicênico. 
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(736) 

Túmulo sem Numeração. Praça Evanguelistría. D. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 28:2 (1973) [1977], p. 91; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 72; Hägg, R. Tab.47. Texto não-publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado durante as campanhas realizadas pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1971, na Praça Evanguelistría, à direita da colina 

Palamidi (Plantas 18 e 19). Trata-se de um túmulo em cista de adulto (?), cujas 

paredes e cobertura foram construídas com placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões da sepultura, nem sobre o sexo ou a idade 

aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura, 

contudo Deilaki afirma que há vasos datados do Submicênico, semelhantes 

àqueles encontrados nos túmulos XIII (531) e XXVIII (544), em Tirinto. 

3) Data: Submicênico. 
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(737) 

Túmulo sem Numeração. Monte Pontinos. A. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 23 (1954), p. 7; BCH 78 (1954), p. 119; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 63, 139. 

7) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1953 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em pito, com aproximadamente 1,55 m de altura, e com a abertura orientada 

para sudoeste. O pito estava bastante quebrado devido a incursões posteriores, 

mas no interior havia o esqueleto de um adulto (?), um vaso cerâmico e alguns 

fragmentos em bronze. Na área imediatamente externa do vaso, e associado a 

ele, foram encontrados seixos e terra queimada, dois vasos cerâmicos e um 

objeto feito em concha. Não há referências sobre o sexo nem a idade aproximada 

do indivíduo. 

8) Mobiliário Funerário: No interior do pito foram encontrados um vaso cerâmico 

e alguns fragmentos em bronze; na área externa do vaso, outros dois vasos 

cerâmicos e um objeto em concha. 

2.1) Metais. Pequenos fragmentos em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma taça monocromática, L. 77, (PRANCHA LER 319 B) com 

0,07 m de altura e decorada com verniz preto; uma taça, L. 75, (PRANCHA LER 

319 C) com 0,062 m de altura, também decorada com verniz preto e uma faixa 

geométrica na face frontal; uma enócoa monocromática manufaturada, L. 76, 

(PRANCHA LER 319 D), com 0,112 m de altura. 

2.3) Outros. Uma conta de um colar ou um amuleto feito em concha, sem 

informações sobre o número de inventário. 

3) Data: Geométrico Médio. 



794 

 

(738) 

Túmulo D. 13. Monte Pontinos. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 24 (1955), p. 27; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63, 

123. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1954 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, encontrado na extremidade noroeste da escavação, bastante danificado. 

O fundo do túmulo era formado por seixos; em seu interior havia o esqueleto de 

um adulto (?) também muito lesado. Não há referências sobre o sexo nem a 

idade aproximada do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Formado apenas por um alfinete e um anel em bronze. 

2.1) Metais. Um alfinete e um anel em bronze, sem informações sobre o número de 

inventário. 

3) Data: Datado de acordo com os objetos em bronze, segundo Caskey, posteriores 

ao Heládico Recente IIIC e classificados como do “Geométrico”. 
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(739) 

Túmulo PA 3-2a, PA 3-2b e PA 3-2c. Monte Pontinos. 226 LER, 226a LER e 226b 

LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas de placas de pedra de 

calcário irregulares, tanto grandes quanto pequenas, e, no geral, finas. As 

dimensões da cista são de aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,55 m de 

largura. No interior foram encontrados três esqueletos de adultos: dois 

indivíduos do sexo feminino e um do sexo masculino, todos em posição 

estendida. O esqueleto feminino 226a Ler, do enterramento PA 3-2b, estava 

bastante fragmentado e possuía traços de artrite; segundo J. L. Angel, sua idade 

era de aproximadamente 30 anos de idade. O esqueleto feminino 226b Ler, do 

enterramento PA 3-2c, apresentava estatura mediana, um pouco mais baixa em 

relação ao anterior; sua idade era de aproximadamente 25 anos. O esqueleto 

masculino 226 Ler, do enterramento PA 3-2a, possuía cerca de 1,67 m de altura 

média, porém estava sem o crânio, não sendo possível identificar sua idade 

aproximada. Os três esqueletos ocupavam a mesma cista; contudo, Caskey não 

deixa claro se este caso se trata de reutilizações do túmulo e, se este o caso, 

quais seriam os enterramentos mais antigos e os mais recentes. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: todos os enterramentos são datados do período de transição, do final do 

Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(740) 

Túmulo PA 3-3. Monte Pontinos. 227 LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas com placas de pedra de 

calcário irregulares, tanto grandes quanto pequenas, e, no geral, finas. As 

dimensões da cista são de aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,55 m de 

largura. No interior foi encontrado o esqueleto de um indivíduo do sexo 

feminino, de aproximadamente 25 anos de idade e estatura média de 1,47 m, em 

posição estendida. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(741) 

Túmulo PA 3-5. Monte Pontinos. 228 LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas com placas de pedra de 

calcário irregulares, tanto grandes quanto pequenas, e, no geral, finas. As 

dimensões da cista são de aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,55 m de 

largura. No interior foi encontrado o esqueleto bastante fragmentado de um 

indivíduo adulto do sexo masculino, de aproximadamente 34 anos de idade, em 

posição estendida. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(742) 

Túmulo PA 5-1a, PA 5-1b e PA 5-1c. Monte Pontinos. 230 LER, 230a LER e 230c 

LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas com placas de pedra de 

calcário irregulares, tanto grandes quanto pequenas, e, no geral, finas. As 

dimensões da cista são de aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,55 m de 

largura. No interior foram encontrados três esqueletos, dois de indivíduos 

adultos do sexo feminino, e um de uma criança, os três em posição estendida. 

Segundo J. L. Angel, um dos indivíduos tinha aproximadamente 24 anos de 

idade, e estatura média de 1,53 m; o outro parecia ter entre 20 e 24 anos de idade 

e estatura média de 1,50 m. A criança aparentava ter entre 7 ou 8 anos de idade, 

e ser do sexo masculino. O esqueleto da criança estava bastante danificado, 

restando apenas alguns ossos e a mandíbula. Caskey não deixa evidente se este 

caso se caracteriza como reutilizações da sepultura, quais teriam sido os 

enterramentos mais antigos e o mais recente ou, ainda, se poderia se tratar de um 

caso de um enterramento simultâneo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: todos os três enterramentos são datados do período de transição, final do 

Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(743) 

Túmulo PB 1-1. Monte Pontinos. 231 LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas com placas de pedra de 

calcário irregulares, tanto grandes quanto pequenas, e, no geral, finas. As 

dimensões da cista são de aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,55 m de 

largura. No interior foi encontrado o esqueleto bastante danificado e 

fragmentado de um indivíduo do sexo masculino, de aproximadamente 25 anos 

de idade, que parecia estar em posição estendida. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(744) 

Túmulo PB 1-2. Monte Pontinos. 232 LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas com placas de pedra de 

calcário irregulares, tanto grandes quanto pequenas, e, no geral, finas. As 

dimensões da cista são de aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,55 m de 

largura. No interior foi encontrado o esqueleto bastante fragmentado de um 

indivíduo adulto do sexo feminino, de aproximadamente 32 anos de idade e com 

estatura média de 1,57 m, que parecia estar em posição estendida. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(745) 

Túmulo PB 1-4. Monte Pontinos. 234 LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas com placas de pedra de 

calcário irregulares, tanto grandes quanto pequenas, e, no geral, finas. As 

dimensões da cista são de aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,55 m de 

largura. No interior foi encontrado o esqueleto bastante fragmentado de um 

indivíduo do sexo masculino, de aproximadamente 38 anos de idade, que parecia 

estar em posição estendida. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(746) 

Túmulo PB 2-2. Monte Pontinos. 235 LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em cista, cujas paredes e cobertura eram constituídas com placas de pedra de 

calcário irregulares, tanto grandes quanto pequenas, e, no geral, finas. As 

dimensões da cista são de aproximadamente 1,25 m de comprimento e 0,55 m de 

largura. No interior foi encontrado o esqueleto sem o crânio de um indivíduo 

entre 12 e 13 anos de idade, em posição estendida. Segundo J. L. Angel, 

provavelmente trata-se de um indivíduo do sexo masculino. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(747) 

Túmulo sem Numeração. Monte Pontinos. 105 LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64, 

139. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em pito, de formato ovóide, com altura variando entre 0,95 e 1,30 m, fechado 

com placas de calcário, tanto na boca quanto no fundo. Foi depositado 

horizontalmente, contudo não há informações sobre a orientação da abertura do 

pito. No interior foi encontrado o esqueleto de um indivíduo do sexo feminino, 

de aproximadamente 40 anos de idade. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por fragmentos cerâmicos datados do 

Geométrico Antigo II. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(748) 

Túmulo sem Numeração. Monte Pontinos. Pito. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64, 

139. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em pito, de formato ovóide, com altura variando entre 0,95 e 1,30 m, fechado 

com placas de calcário, tanto na boca quanto no fundo. Foi depositado 

horizontalmente, contudo não há informações sobre a orientação da abertura do 

pito. Não há informações sobre o indivíduo enterrado no interior do pito. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por fragmentos cerâmicos datados do 

“Geométrico”. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 

4) Discussão: a datação da sepultura se dá, segundo Hägg e Foley, pelo pito 

funerário, principalmente graças ao seu formato. 
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(749) 

Túmulo PA 4-1. Monte Pontinos. 229 LER. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64, 

139. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em pito, de formato ovóide, com altura variando entre 0,95 e 1,30 m, fechado 

com placas de calcário, tanto na boca quanto no fundo. Foi depositado 

horizontalmente, contudo não há informações sobre a orientação da abertura do 

pito. No interior foi encontrado o esqueleto de um indivíduo do sexo masculino, 

de aproximadamente 33 anos de idade, e com estatura média de 1,76 m. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: datado pelo pito funerário do Geométrico Médio II / segunda metade do 

século IX a.C. 
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(750) 

Túmulo sem Numeração. Monte Pontinos. B. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64, 

139. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em pito, de formato ovóide, com altura variando entre 0,95 e 1,30 m, fechado 

com placas de calcário tanto na boca quanto no fundo. Foi depositado 

horizontalmente, contudo não há informações sobre a orientação da abertura do 

pito. No interior do pito foram encontrados vários fragmentos cerâmicos datados 

do Geométrico Antigo, com clara evidência de queima. Entretanto, o esqueleto 

não apresentava nenhum sinal de cremação. Não há informações sobre o 

indivíduo enterrado no interior do pito. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por fragmentos cerâmicos datados do 

Geométrico Antigo II. 

3) Data: final do Geométrico Antigo II / início do Geométrico Médio I. 
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(751) 

Túmulo PA 6-1. Monte Pontinos. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 25 (1956), p. 147-74; Angel, J. L. Lerna II. The 

People. 1971, p. 66-67; BCH 80 (1956), p. 270; Hägg, R. BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64, 

141; De Vries, K. Hesperia 43 (1974), p. 80-104. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1955 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em pito, de formato ovóide, com 0,95 m de altura, fechado com placas de 

calcário, tanto na boca quanto no fundo, parcialmente danificado (PRANCHA 

LER 320 A e 320 B). Foi depositado horizontalmente, contudo não há 

informações sobre a orientação da abertura do pito. No interior foi encontrado o 

esqueleto de uma criança de provavelmente 18 meses de idade, segundo J. L. 

Angel. 

2) Mobiliário Funerário: Formado por cinco vasos cerâmicos e objetos em bronze 

encontrados no interior do pito. Segundo Caskey, todos os vasos cerâmicos 

parecem ser de confecção argiva. 

2.1) Metais. Duas argolas em bronze, dois anéis em bronze (PRANCHA LER 321 

A) e uma fíbula também em bronze, L 5.564, (PRANCHA LER 321 B, 321 C, 321 

D e 321 E) decorada com o desenho de um pássaro. 

2.2) Cerâmica. Um cântaro L. 669, (PRANCHA LER 322 A) com 0,125 m de 

altura; um esquifo, L. 670, (PRANCHA LER 322 B) com 0,131 m de altura; uma 

taça com uma única alça, L. 668, (PRANCHA LER 322 C) com 0,043 m de altura; 

uma enócoa, L. 671, (PRANCHA LER 322 D) com 0,12 m de altura; um jarro 

manufaturado, de boca larga e sem decoração, L. 667, (PRANCHA LER 322 E) 

com 0,095 m de altura. 

3) Data: final do Geométrico Recente I / início do Geométrico Recente II. 



808 

 

(752) 

Túmulo sem Numeração. Monte Pontinos. Pito 1. 

Referências: Caskey, J. Hesperia 26 (1957), p. 148; BCH 81 (1957), p. 538; Hägg, R. 

BOREAS 7:1, 1974, p. 63-64, 139. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pela Escola Americana 

durante 1956 no Monte Pontinos, que se situa ao longo da costa, na área de 

escavações D, a 400 m do sítio de Lerna e a uma pequena distância da cidade de 

Myloi (PRANCHA LER 318 A, 318 B, 318 C e 319 A). Trata-se de um túmulo 

em pito, de formato ovóide, com aproximadamente 1,55 m de altura. Não há 

informações sobre a orientação da abertura do pito, nem sobre o indivíduo 

enterrado em seu interior. Caskey apenas afirma que se trata de um pito 

semelhante àquele encontrado na campanha de 1953. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Médio. 

4) Discussão: Acreditamos que a sepultura como um todo seja datada do 

Geométrico Médio. A datação proposta é sustentada pela semelhança entre o 

pito deste túmulo e o pito funerário do Túmulo sem Numeração. Monte 

Pontinos. A (737), descoberto nas campanhas de 1953, datado de tal período. 

Entretanto, devido ao seu mau estado de conservação, não é possível reconhecer 

se ele seria do GM I ou do GM II. 
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(753) 

Túmulo sem Numeração. Lote Alóni. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 1967 / 1968, p. 182. Hägg, R. Tab. 46: 

Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1966, nas proximidades da atual cidade de Lerna e a 

uma pequena distância da cidade de Myloi, no Terreno Alóni, na estrada que vai 

em direção a Trípoli. Trata-se de um túmulo em cista retangular revestido e 

coberto com duas placas de calcário que chegavam a 2,20 m de comprimento. 

Não há informações sobre o indivíduo, que provavelmente se trata de um adulto 

(?). 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos no interior da 

cista e três na área externa, imediatamente associados à sepultura, somados à 

uma alça. 

2.1) Cerâmica. Quatro vasos encontrados no interior do túmulo, sem informações 

sobre a forma, as dimensões ou ainda sobre o número de inventário; dois cálices, 

uma píxide e uma alça, também sem informações. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(754) 

Túmulo sem Numeração. Lote Kachrimáni. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 1967 / 1968, p. 182. Hägg, R. Tab. 46: 

Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1966, nas proximidades da atual cidade de Lerna e a 

uma pequena distância da cidade de Myloi, no Terreno Kachrimáni, na estrada 

que vai em direção a Argos. Trata-se de um túmulo em cista bem conservado. 

Não há informações sobre as dimenões da cista, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um pote trilobado no interior da cista e 

uma pequena píxide na área externa, imediatamente associada ao túmulo. 

2.1) Cerâmica. Um pote trilobado, sem informações sobre o número de inventário 

ou sobre suas dimensões; uma pequena píxide com decoração em linhas paralelas, 

encontrada na área externa da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(755) 

Túmulo III. Lote Kyrímni. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 1967 / 1968, p. 182. Hägg, R. Tab. 46: 

Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1966, nas proximidades da atual cidade de Lerna, a 

uma pequena distância da cidade de Myloi, no Terreno Kyrímni, na propriedade 

de G. Trícha. Trata-se de um túmulo em cista retangular revestido com quatro 

grandes e retangulares placas de calcário, fechado com duas outras, e forrado no 

interior com duas placas menores. A cista media cerca de 1,65 m de 

comprimento e 0,38 m de largura. No interior encontrava-se o esqueleto de um 

adulto (?). 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(756) 

Túmulo IV. Lote Kyrímni. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 1967 / 1968, p. 182. Hägg, R. Tab. 46: 

Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1966, nas proximidades da atual cidade de Lerna e a 

uma pequena distância da cidade de Myloi, no Terreno Kyrímni, na propriedade 

de G. Trícha. Trata-se de um túmulo em pito com decoração geométrica, listras 

horizontais e verticais e meandros. Não há informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(757) 

Túmulo V. Lote Kyrímni. 

Referências: Papachristodoulou, I. ArchDelt 22:2 1967 / 1968, p. 182. Hägg, R. Tab. 46: 

Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1966, nas proximidades da atual cidade de Lerna e a 

uma pequena distância da cidade de Myloi, no Terreno Kyrímni, na propriedade 

de G. Trícha. Trata-se de um túmulo em um grande pito com decoração 

geométrica, listras horizontais e verticais e meandros, semelhante ao pito do T. 

IV (756), medindo cerca de 1,80 m de altura por 0,90 m de diâmetro. Não há 

informações sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(758) 

Túmulo I. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 1971 / 1974, p. 83. Hägg, R. Tab. 

46: Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1970, nas proximidades da cidade de Myloi. Trata-se 

de um túmulo em cista retangular, revestido e coberto com grandes placas de 

calcário. No interior encontrava-se o esqueleto de um adulto (?). 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(759) 

Túmulo II. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 1971 / 1974, p. 83. Hägg, R. Tab. 

46: Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1970, nas proximidades da cidade de Myloi. Trata-se 

de um túmulo em cista retangular, revestido e coberto com grandes placas de 

calcário. No interior encontrava-se o esqueleto de um adulto em posição 

contraída, com as pernas deitadas para sua direita. O crânio estava orientado 

para Oeste (PRANCHA LER 322 F). Não há informações sobre a idade e nem 

o sexo do indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um vaso cerâmico no interior da 

cista, próximo à bacia do morto. 

2.1) Cerâmica. Um jarro, sem informações sobre o número de inventário, ou sobre 

suas dimensões. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(760) 

Túmulo III. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 1971 / 1974, p. 83. Hägg, R. Tab. 

46: Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1970, nas proximidades da cidade de Myloi. Trata-se 

de um túmulo em pito. Não há informações sobre as dimensões e decoração do 

pito, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



817 

 

(761) 

Túmulo IV. 

Referências: Protonotariou-Deilaki, E. ArchDelt 26:2 1971 / 1974, p. 83. Hägg, R. Tab. 

46: Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em Agosto de 1970, nas proximidades da cidade de Myloi. Trata-se 

de um túmulo em pito. Não há informações sobre as dimensões e decoração do 

pito, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(762) 

Túmulo sem Numeração. Lote Irmãos Gyphtopoulos. A. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 1973 / 1974, p. 247. Hägg, R. Tab. 46: 

Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1973 e 1974, nas proximidades da cidade de Myloi, a 150 m de 

distância do sítio arqueológico, na estrada que vai em direção a Trípoli, na 

propriedade dos irmãos Gyphtopoulos. Trata-se de um túmulo em um grande 

pito ovóide, com decoração geométrica, fechado com duas placas de calcário. 

No interior foram encontrados dois esqueletos de indivíduos adultos, o mais 

antigo acumulado no fundo do pito. A abertura do pito encontrava-se para a 

direção Sul. Não há informações sobre o sexo e idade dos indivíduos. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(763) 

Túmulo sem Numeração. Lote Irmãos Gyphtopoulos. B. 

Referências: Kritzas, Ch. ArchDelt 29:2 1973 / 1974, p. 247. Hägg, R. Tab. 46: 

Grabfunde von Lerna (Nachtrag zu Tab. 11, oben S. 63) – Arquivo pessoal não 

publicado, cortesia do autor. 

1) Descrição geral: Encontrado nas campanhas realizadas pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1973 e 1974, nas proximidades da cidade de Myloi, a 150 m de 

distância do sítio arqueológico, na estrada que vai em direção a Trípoli, na 

propriedade dos irmãos Gyphtopoulos. Trata-se de um túmulo em pito, onde 

foram encontrados os esqueletos de duas crianças com vários vasos cerâmicos 

datados do Geométrico Antigo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados seis vasos cerâmicos junto aos 

esqueletos das duas crianças, datados do Geométrico Antigo. 

2.1) Cerâmica. Uma “mamadeira”, uma taça monocromática, uma enócoa, uma 

cratera e dois esquifos. Não há informações sobre o número de inventário e 

sobre as dimensões dos vasos, entretanto, Kritzas indica que se tratam de 

pequenos vasos em miniatura. 

3) Data: Geométrico Antigo. 

 

 

 

 

 

 

 



820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOS (SGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



821 

 

(764) 

Túmulo sem Numeração. Cratera. Terreno E. e A. Xizi.  

Referências: BCH 127 (2003), p. 762-63; Papadimitriou, A. ArchDelt 52 (1997) [2002], 

B1, p. 133-34. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno E. e A. Xizi, na Rua I. Manou, na área 

Sul da cidade, a leste da Rua Danaou (Mapas 4 e 9), na campanha conduzida 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1997. Trata-se de um túmulo em vaso 

funerário, uma cratera, onde foram encontrados os restos ósseos de uma criança. 

A cratera apresenta motivos ornamentais típicos do final do Geométrico Recente 

e início do Período Arcaico. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: final do Geométrico Recente II / início do Subgeométrico. 
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(765) 

Túmulo 2. Terreno D. Giarentis e E. Didachou.  

Referências: BCH 127 (2003), p. 762-63; Papadimitriou, A. ArchDelt 52 (1997) [2002], 

B1, p. 133-34. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno D. Giarenti e E. Didachou, na Rua 4 

Januariou 1833, na área central da cidade (Mapas 4 e 7), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1997. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário do tipo 

orthostato, orientado no sentido Leste-Oeste. No interior foram encontrados 

restos ósseos de um adulto em posição contraída, com o crânio depositado na 

extremidade Oeste da cista. Ao redor do crânio havia três vasos cerâmicos; em 

cada ombro, um alfinete em bronze em cada ombro; nas mãos, quatro anéis em 

bronze. Foi encontrado, ainda, um peso de tear em esteatito.  

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos, seis objetos em 

metal e um peso de tear em esteatito. 

2.1) Metais. Dois alfinetes e quatro anéis em bronze. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventários dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Três vasos cerâmicos, sem especificações sobre as formas, as 

dimensões e números de inventário dos mesmos. Papadimitriou data os vasos do 

Geométrico Antigo. 

2.3) Outros. Um peso de tear em esteatito. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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(766) 

Túmulo 3. Terreno D. Giarentis e E. Didachou.  

Referências: BCH 127 (2003), p. 762-63; Papadimitriou, A. ArchDelt 52 (1997) [2002], 

B1, p. 133-34. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno D. Giarenti e E. Didachou, na Rua 4 

Januariou 1833, na área central da cidade (Mapas 4 e 9), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1997. Trata-se de um túmulo 

em vaso funerário, duas crateras datadas do Geométrico Recente, orientadas no 

sentido Leste-Oeste. Junto aos dois vasos foram encontrados os restos ósseos de 

um adulto com o crânio posicionado a Oeste de uma das crateras e com as 

pernas bastante contraídas. A cratera a Leste, media cerca de 0,56 m de altura e 

0,50 m de diâmetro máximo. Segundo os arqueólogos, os vasos teriam sido 

utilizados em rituais de homenagem ao morto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos junto à cova 

onde estava o esqueleto. 

2.1) Cerâmica. Duas grandes crateras com motivos ornamentais do Geométrico 

Recente, uma delas medindo 0,56 m de altura e 0,50 m de diâmetro máximo. Sem 

especificações sobre os números de inventário  

3) Data: Geométrico Recente. 
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(767) 

Túmulo 1. Terreno Kabaniari.  

Referências: BCH 127 (2003), p. 762-63; Papadimitriou, A. ArchDelt 52 (1997) [2002], 

B1, p. 133-34. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Kabaniari, na Rua Papalexopoulou, na 

área Oeste da cidade, próximo à Rua Gounari (Mapas 4 e 6), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1997. Neste local foram 

encontrados vários vestígios de habitações do Protogeométrico e fragmentos 

cerâmicos do Mesoheládico, dos períodos Micênico, Proto e Geométrico, 

indicando continuidade de ocupação. Trata-se de um túmulo em cista, 

construído e fechado com placas e pedras de calcário, orientado no sentido 

Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados restos ósseos de um 

provável adulto em posição contraída, com as pernas dobradas para norte, e o 

crânio depositado na extremidade Leste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos e um artefato 

em metal. 

2.1) Metais. Um anel em bronze encontrado na mão esquerda do indivíduo. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; um cálice; uma píxide; um jarro 

manufaturado. Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos 

vasos. 

3) Data: final do Protogeométrico. 
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(768) 

Túmulo 3. Terreno Kabaniari.  

Referências: BCH 127 (2003), p. 762-63; Papadimitriou, A. ArchDelt 52 (1997) [2002], 

B1, p. 133-34. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Kabaniari, na Rua Papalexopoulou, 

próximo à Rua Gounari na área Oeste da cidade (Mapas 4, 6 e 10), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1997. Neste local foram 

encontrados vários vestígios de habitações do Protogeométrico e fragmentos 

cerâmicos do Mesoheládico, dos período Micênico, Proto e Geométrico, 

indicando continuidade de ocupação. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, 

um pito, medindo aproximadamente 1,27 m de altura e 1,06 m de diâmetro 

máximo, fechado com uma grande placa de pedra e várias outras pedras menores 

de calcário. No interior do pito foram encontrados os restos ósseos de um 

provável adulto, com o crânio em direção à abertura do vaso, para Oeste. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: final do Protogeométrico / “Geométrico”. 

4) Discussão: Papadimitriou indica que o pito é certamente do tipo encontrado no 

final do Protogeométrico ou mesmo durante o Geométrico em Argos. Contudo, 

devido à ausência de oferendas, uma datação mais precisa se torna bastante 

difícil, embora seja sugerido o início do Geométrico, o Geométrico Antigo. 
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(769) 

Túmulo 3. Terreno Xintaropoulou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 111. 

5) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Xintaropoulou, na Rua Irakleous, O.T. 

38, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7; PRANCHA ARG 323 A), na 

campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de 

um túmulo em cista, medindo internamente cerca de 1,0 m de comprimento por 

0,65 m de largura, construída e fechada com placas de pedra de calcário, 

orientada no sentido Leste-Oeste. Na extremidade norte da sepultura, sobre as 

placas de cobertura, foram encontrados dois vasos, uma ânfora e um esquifo; na 

extremidade sul foi encontrado mais um pote. No interior da cista havia o 

esqueleto de um adulto em posição contraída, enterrado com um pequeno vaso 

manufaturado. 

6) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos torneados na área externa 

da cista e um outro manufaturado junto ao indivíduo, no interior da cista. 

2.1) Cerâmica. Na área externa (sobre a placa de cobertura): uma ânfora; um 

esquifo. 

No interior da cista: uma pequena ânfora manufaturada. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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(770) 

Túmulo 10. Terreno Xintaropoulou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 111. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Xintaropoulou, na Rua Irakleous, O.T. 

38, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 5; PRANCHA ARG 323 A), na 

campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de 

um túmulo em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário, medindo cerca de 1,10 m de comprimento por 0,80 m de largura. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um adulto em posição 

contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos junto ao 

esqueleto. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa (PRANCHA ARG 324 A); um anforisco (PRANCHA 

ARG 324 B). Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos 

vasos. 

3) Data: Submicênico. 
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(771) 

Túmulo 11. Terreno Xintaropoulou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 111. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Xintaropoulou, na Rua Irakleous, O.T. 

38, na área Noroeste da cidade (Mapas 4, 8, 9 e 10; PRANCHA ARG 323 A), 

na campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se 

de um túmulo em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário, medindo cerca de 1,32 m de comprimento por 0,86 m de largura e 0,65 

m de profundidade. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de 

um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Médio ou Geométrico Recente. 
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(772) 

Túmulo 13. Terreno Xintaropoulou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 111. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Xintaropoulou, na Rua Irakleous, O.T. 

38, na área Noroeste da cidade (Mapas 4, 8, 9 e 10; PRANCHA ARG 323 A), 

na campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se 

de um túmulo em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário, medindo cerca de 2,10 m de comprimento por 1,25 m de largura e 

orientado no sentido Norte-Sul. No interior da cista foram encontrados os restos 

ósseos bastante perturbados de dois adultos, e de um adulto conservado e em 

posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e quatorze 

objetos em metal. 

2.1) Metais. Uma ponta de lança e uma espada em ferro; dez anéis e dois alfinetes 

em bronze. Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos 

artefatos. 

2.2) Cerâmica. Dois cálices; sem informações sobre as dimensões e números de 

inventário. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Médio ou Geométrico Recente. 
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(773) 

Túmulo 18. Terreno Xintaropoulou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 111. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Xintaropoulou, na Rua Irakleous, O.T. 

38, na área Noroeste da cidade (Mapas 4, 8, 9 e 10; PRANCHA ARG 323 A), 

na campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se 

de um túmulo em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário, medindo cerca de 2,10 m de comprimento, por 1,20 m de largura e 0,70 

m de profundidade. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos 

bastante remexidos e dispersos de dois adultos e, o esqueleto conservado de um 

adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: no interior da cista foram encontrados três vasos 

cerâmicos e dois artefatos em metal junto aos esqueletos. 

2.1) Metais. Uma ponta de lança e uma espada em ferro. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa; um esquifo; um aríbalo. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Médio ou Geométrico Recente. 
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(774) 

Túmulo 19. Terreno Xintaropoulou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 111. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Xintaropoulou, na Rua Irakleous, O.T. 

38, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 7; PRANCHA ARG 323 A), na 

campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de 

um túmulo em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário, medindo cerca de 2,0 m de comprimento, por 1,60 m de largura, 

orientado no sentido Norte-Sul. Na extremidade sul da cista, sobre a placa de 

cobertura, foi encontrada uma grande ânfora e um esquifo. Ainda sobre a placa 

de cobertura foram encontrados outros dois esquifos e fragmentos cerâmicos de 

um outro vaso não identificado. No interior da cista foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto em posição contraída, enterrado com três vasos cerâmicos e 

objetos em metal. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos e seis artefatos 

em metal no interior da cista, junto ao esqueleto. Na área externa, junto à placa 

de cobertura, foram encontrados outros quatro vasos cerâmicos. 

2.1) Metais. Dois alfinetes e quatro anéis em bronze. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventários. 

2.2) Cerâmica.  

Na área externa da cista: Uma grande ânfora torneada do tipo ático (PRANCHA 

ARG 324 C), com 0,72 m de altura e 0,405 m de diâmetro; três esquifos. 

No interior da cista: Um pote, uma enócoa e uma ânfora manufaturada. Sem 

informações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Antigo. 
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(775) 

Túmulo 24. Terreno Xintaropoulou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 111-12. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Xintaropoulou, na Rua Irakleous, O.T. 

38, na área Noroeste da cidade (Mapas 4, 8, 9 e 10; PRANCHA ARG 323 A), 

na campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se 

de um túmulo em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de 

calcário, medindo cerca de 1,50 m de comprimento, por 0,63 m de largura e 0,70 

m de profundidade. Na área externa da cista foi encontrado um vaso cerâmico, 

uma cratera. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos e três objetos 

em metal junto ao esqueleto. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze e um fragmento de um alfinete. 

2.2) Cerâmica. Na área externa da cista: uma cratera. 

Área interna: um pequeno pote; uma enócoa. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico” / Geométrico Médio ou Geométrico Recente. 
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(776) 

Túmulo Pito 2. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 112. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, n. 27, na área Central da cidade (Mapas 4 e 10; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito, 

medindo cerca de 1,35 m de altura por 0,93 m de diâmetro. No interior do pito 

foi encontrado o esqueleto de um cachorro e um alfinete em bronze típico do 

Período Geométrico. Na área externa da sepultura foram encontrados quatro 

vasos do Geométrico. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos na área 

externa do pito e um objeto em metal no interior do vaso. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa; um esquifo; um anforisco; um aríbalo. Sem 

informações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(777) 

Túmulo 1. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 114. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, n. 27, na área Central da cidade (Mapas 4, 7, 8 e 9; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário, medindo cerca de 1,20 m de comprimento, 

por 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de quatro adultos. Na área externa, foram 

encontrados fragmentos de vasos cerâmicos do Geométrico. 

2) Mobiliário Funerário: No interior da cista foram encontrados treze vasos 

cerâmicos e objetos em metal; na área externa, fragmentos cerâmicos. 

2.1) Metais. Fragmentos de alfinetes em bronze e em ferro. 

2.2) Cerâmica. Quatro cíatos; quatro enócoas; duas píxides; um aríbalo; um esquifo; 

um vaso com forma aberta, não identificado. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Segundo Piteros,os enterramentos datam do Geométrico Antigo até o 

Geométrico Recente, porém a maioria dos vasos é datada do Geométrico Médio.  
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(778) 

Túmulo 4. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 112. 

3) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, n. 27, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário, medindo internamente cerca de 1,40 m de 

comprimento por 1,80 m de largura. No interior da cista foram encontrados os 

restos ósseos de dois adultos em posição contraída e os de uma criança bem 

pequena, um bebê. O esqueleto do adulto que se encontrava no nível superior 

estava bastante perturbado. 

4) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(779) 

Túmulo 5. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 112. 

3) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, número 27, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário, medindo cerca de 1,80 m de comprimento, 

por 1,20 m de largura e 0,40 m de profundidade. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

4) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos e quatro 

objetos em metal. 

2.1) Metais. Quatro alfinetes em ferro. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Uma píxide; um esquifo; uma enócoa; um pote manufaturado 

(PRANCHA ARG 325 B). Sem informações sobre as dimensões e números de 

inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(780) 

Túmulo 6. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 112. 

5) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, n. 27, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário, medindo cerca de 1,10 m de comprimento, 

por 0,65 m de largura e 0,40 m de profundidade. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

6) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos junto ao 

esqueleto. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa; um esquifo. Sem informações sobre as dimensões e 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(781) 

Túmulo 8. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 112. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, n. 27, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário, medindo cerca de 1,45 m de comprimento, 

por 1,20 m de largura e 0,40 m de profundidade. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de uma criança. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico e dois objetos em 

metal junto ao esqueleto. 

2.1) Metais. Um espiral em bronze; um anel fragmentado. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa com motivos ornamentais típicos do Protogeométrico. 

Sem informações sobre as dimensões e o número de inventário do vaso. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(782) 

Túmulo 9. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 114. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, número 27, na área Central da cidade (Mapas 4 e 8; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário, medindo cerca de 1,35 m de comprimento, 

por 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de três adultos em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados nove vasos cerâmicos e nove 

artefatos em metal junto aos três esqueletos. 

2.1) Metais. Um alfinete e cinco anéis em bronze; um alfinete e dois anéis em ferro. 

Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Três enócoas; três píxides; um cíato; um esquifo; um grande prato. 

Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Médio. 
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(783) 

Túmulo Ânfora 10. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 114. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, n. 27, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma ânfora, 

medindo 0,57 m de altura e 0,42 m de diâmetro (PRANCHA ARG 326 A). No 

interior da ânfora foram encontrados os restos ósseos de uma criança. Na área 

externa da ânfora, na cova que formava a sepultura, foi encontrado um outro 

vaso cerâmico datado da transição do Submicênico para o Protogeométrico. A 

ânfora apresentava traços de cremação, porém os restos ósseos não 

apresentavam sinal de queima. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um vaso cerâmico na área externa da 

sepultura. 

2.1) Cerâmica. Uma jarra com estribo (PRANCHA ARG 326 B), sem informações 

sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: final do Submicênico / início do Protogeométrico. 
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(784) 

Túmulo Urna Funerária 11. Terreno B. Petropoulou e K. Xampla.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 114. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno B. Petropoulou e K. Xampla, O.T. 

19/25, na Rua Kophiniotou, n. 27, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 325 A), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma ânfora 

fechada com duas placas de pedra de calcário. No interior da ânfora foram 

encontrados poucos restos ósseos queimados, provavelmente de uma criança. Na 

área externa foram encontradas cinzas e carvão; a ânfora estava queimada. Na 

cova onde se encontrava o vaso funerário, foram encontrados uma ânfora e um 

lécito. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos na cova onde se 

encontrava o vaso funerário. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora (PRANCHA ARG 326 C); um lécito (PRANCHA 

ARG 326 D). Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos 

vasos. 

3) Data: final do Submicênico / início do Protogeométrico. 
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(785) 

Túmulo 1. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 115, 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 6; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário. No 

interior da cista foram encontrados os restos ósseos em mal estado de 

conservação de provavelmente um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(786) 

Túmulo Pito 2. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 10; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em vaso funerário, um pito, fechado com duas placas de pedra de calcário. Não 

há informações sobre as dimesnões e orientação do pito, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(787) 

Túmulo 4. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 6; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da cista, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(788) 

Túmulo 5. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 6; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da cista, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(789) 

Túmulo Pito 7. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 10; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em vaso funerário, um pito, fechado com placas de pedras. Não há informações 

sobre as dimensões e orientação do vaso, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(790) 

Túmulo 11. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 10; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da cista, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(791) 

Túmulo 12. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 10; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em cista construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da cista, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(792) 

Túmulo 14. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 10; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário, 

medindo cerca de 1,10 m de comprimento, por 0,80 m de largura e 0,22 m de 

profundidade. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um vaso cerâmico manufaturado no 

interior da cista. 

2.1) Cerâmica. Uma ânfora manufaturada monocromática; sem informações sobre 

suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(793) 

Túmulo 15. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 10; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da cista, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Não há referências sobre o conteúdo da sepultura. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(794) 

Túmulo 16. Terreno Vlogiari.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Vlogiari, na Rua Kallergui, na área 

Central da cidade (Mapas 4 e 10; PRANCHA ARG 326 E), na campanha 

conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo 

em cista, construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário. Não há 

informações sobre as dimensões e orientação da cista, nem sobre o indivíduo. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois vasos cerâmicos na área externa 

da cista. 

2.1) Cerâmica. Dois vasos cerâmicos com motivos ornamentais do “Geométrico”. 

Sem informações sobre as formas, dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(795) 

Túmulo 2. Terreno G. Kleiassou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117-19. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Kleiassou, na Rua Papalexopoulou, na 

área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), na campanha conduzida pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista construído e 

fechado com grandes placas de pedra de calcário, orientado no sentido Sudoeste-

Nordeste. Em seu interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto em 

posição contraída, deitado sobre seu lado esquerdo; os braços estavam dobrados 

e as mãos sobre o abdome. O crânio encontrava-se depositado na extremidade 

Leste da sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos e três objetos em 

bronze junto ao esqueleto. 

2.1) Metais. Três alfinetes em bronze encontrados na altura do ombro direito do 

morto. 

2.2) Cerâmica. Uma enócoa trilobada; uma ânfora; um esquifo. Sem informações 

sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(796) 

Túmulo 3. Terreno G. Kleiassou.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Banaka-Dimaki, A. ArchDelt 53 

(1998) [2004], B1, p. 117-19. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno Kleiassou, na Rua Papalexopoulou, na 

párea Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), na campanha conduzida pelo Serviço 

Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista construído e 

fechado com grandes placas de pedra de calcário, orientado no sentido Sudoeste-

Nordeste, em cujo interior foram encontrados os restos ósseos de um adulto em 

posição contraída, deitado sobre seu lado direito. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos ao redor do 

crânio. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa; uma ânfora; um esquifo. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(797) 

Túmulo 1. Rua Tripoleos.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Kolia, E. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 121. 

1) Descrição Geral: Encontrado na Rua Tripoleos, 300 m a sudoeste da Ágora e do 

Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), na campanha conduzida 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista 

construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário, medindo cerca de 

1,84 m de comprimento por 1,18 m de largura. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída, com o crânio 

depositado na extremidade Sul da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos junto ao 

esqueleto, no interior da cista. 

2.1) Cerâmica. Três enócoas trilobadas; um cálice. Sem informações sobre as 

dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(798) 

Túmulo 2. Rua Tripoleos.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Kolia, E. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 121. 

1) Descrição Geral: Encontrado na Rua Tripoleos, 300 m a sudoeste da Ágora e do 

Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 6), na campanha conduzida pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista 

construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário, medindo 

internamente cerca de 1,20 m de comprimento, por 0,63 m de largura, orientado 

no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos 

de um adulto em posição contraída, com o crânio depositado na extremidade 

Oeste da cista (PRANCHA ARG 327 A). 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico e quatro objetos 

em metal junto ao esqueleto, próximos ao crânio. 

2.1) Metais. Um bracelete em bronze; um anel em bronze; dois alfinetes em ferro 

com as extremidades em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma ânfora; sem informações sobre suas dimensões e número de 

inventário. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(799) 

Túmulo 3. Rua Tripoleos.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Kolia, E. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 121. 

1) Descrição Geral: Encontrado na Rua Tripoleos, 300 m a sudoeste da Ágora e do 

Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), na campanha conduzida 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista 

construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário, medindo cerca de 

2,0 m de comprimento por 0,95 m de largura e orientado no sentido Nordeste-

Sudoeste (PRANCHA ARG 327 B). No interior da cista, na extremidade sul, 

foram encontrados o crânio e os restos ósseos em mau estado de conservação de 

um provável adulto, possivelmente em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados cinco vasos cerâmicos e sete artefatos 

em metal junto ao esqueleto. 

2.1) Metais. Dois espirais em ouro; dois anéis e dois alfinetes em bronze; um 

alfinete em ferro. 

2.2) Cerâmica. Duas ânforas; um esquifo; um cálice; um vaso manufaturado em 

formato de pito. Sem informações sobre as dimensões e os números de inventário 

dos vasos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(800) 

Túmulo 4. Rua Tripoleos.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Kolia, E. ArchDelt 53 (1998) 

[2004], B1, p. 121. 

1) Descrição Geral: Encontrado na Rua Tripoleos, 300 m a sudoeste da Ágora e do 

Teatro, na área Sudoeste da cidade (Mapas 4 e 10), na campanha conduzida 

pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1998. Trata-se de um túmulo em cista 

construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário, medindo 

internamente cerca de 1,62 m de comprimento por 1,12 m de largura e orientado 

no sentido Leste-Oeste. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos 

de, provavelmente, dois adultos, sepultados com mobiliário funerário 

pertencentes a duas fases distintas do Geométrico. O enterramento mais recente 

(Enterramento 2), encontrado em um nível estratigráfico mais superficial, estava 

acompanhado de dezoito vasos cerâmicos; o crânio foi depositado na 

extremidade Sudoeste da cista. Em um nível estratigráfico inferior, o 

enterramento mais antigo (Enterramento 1), apresentava-se acompanhado de dez 

vasos cerâmicos e seis objetos em metal associados ao indivíduo, cujo crânio 

fora depositado na extremidade Sul da cista. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um total de vinte e nove vasos cerâmicos 

no interior da cista, onze deles associados ao Enterramento 1 e dezoito ao 

Enterramento 2. Seis artefatos em metal foram encontrados juntos ao 

Enterramento 1. 

2.1) Metais. Enter. 1: Dois alfinetes e uma adaga em ferro; três anéis em bronze. 

2.2) Cerâmica. Enterramento 1: Seis cálices; um esquifo; uma píxide; uma cratera; 

uma enócoa; um vaso manufaturado 

Enterramento 2: Quatro ânforas; duas enócoas; sete cálices; três esquifos; um 

cântaro; uma cratera. Sem informações sobre as dimensões e números de inventário.  

3) Data: Os dois enterramentos são classificados como “Geométricos”. 
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(801) 

Túmulo 1. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera, em cujo interior foram 

encontrados os restos ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(802) 

Túmulo 2. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera, medindo cerca de 0,55 m 

de altura e 0,40 m de diâmetro. No interior foram encontrados restos ósseos de 

uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(803) 

Túmulo 3. Terreno Boulmeti.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera, em cujo interior foram 

encontrados restos ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cratera. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(804) 

Túmulo 4. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma ânfora, em cujo interior foram 

encontrados restos ósseos de uma criança pequena. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um vaso cerâmico na área externa da 

sepultura. 

2.1) Cerâmica. Um cíato com motivos ornamentais do Geométrico Recente. Sem 

informações sobre as dimensões e número de inventário do vaso. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(805) 

Túmulo 5. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera, medindo 

aproximadamente 0,56 m de altura e 0,505 m de diâmetro da borda, com 

motivos ornamentais típicos do Geométrico Recente II (PRANCHA ARG 327 

C). Em seu interior foram encontrados restos ósseos de uma criança bem 

pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do vaso funerário. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(806) 

Túmulo 6. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma cratera, onde foram encontrados 

os restos ósseos de uma criança pequena. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos e um objeto em 

metal junto aos poucos restos ósseos no interior do vaso funerário. 

2.1) Metais. Um alfinete em bronze. 

2.2) Cerâmica. Um cíato; duas fíalas. Sem informações sobre as dimensões e os 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(807) 

Túmulo Pito 7. Terreno Boulmeti.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, uma ânfora (PRANCHA ARG 328 

A), medindo aproximadamente 1,04 m de altura, 0,47 m de diâmetro da borda e 

0,70 m de diâmetro máximo. No interior da ânfora foram encontrados os restos 

ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da ânfora. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(808) 

Túmulo Pito 8. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito fechado com placa de pedra 

de calcário, medindo cerca de 1,75 m de altura e 0,70 m de diâmetro máximo, 

com a borda direcionada para Oeste. No interior do pito foram encontrados os 

restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior do pito. 

3) Data: final do Geométrico Recente II. 
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(809) 

Túmulo Pito 9. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito fechado com placa de pedra 

de calcário, medindo aproximadamente 1,50 m de altura e 0,90 m de diâmetro 

máximo e com a borda direcionada para Oeste. No interior do pito foram 

encontrados restos ósseos de um adulto. Na área externa da sepultura foi 

encontrado um outro pito com quase 1,0 m de altura e 0,50 m de diâmetro da 

borda. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado um vaso cerâmico na área externa do pito 

funerário. 

2.1) Cerâmica. Um pito com 1,0 m de altura e 0,50 m de diâmetro da borda. Sem 

informações sobre o número de inventário, 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(810) 

Túmulo Pito 10. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito, medindo cerca de 1,0 m de 

altura, 0,44 m de diâmetro da borda e 0,80 m de diâmetro máximo, e com a 

borda direcionada para Oeste. No interior foram encontrados os restos ósseos de 

um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados quatro vasos cerâmicos junto ao 

esqueleto, no interior do pito. 

2.1) Cerâmica. Uma enócoa; um esquifo; uma píxide; fragmentos de um anforisco 

manufaturado. Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos 

vasos. 

3) Data: Geométrico Recente II. 
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(811) 

Túmulo Pito 11. Terreno Boulmeti. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Piteros, Kh. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 137-38. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. e I. Boulmeti, O.T. 19, na Rua 

Kalmouchou, na área Leste da cidade (Mapas 4 e 9), onde foram encontrados 

vestígios de habitações e fossas datados do Protogeométrico e do Geométrico, 

durante a campanha conduzida pelo Serviço Grego de Arqueologia em 1999. 

Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito fechado com uma placa de 

pedra de calcário, medindo 0,64 m de altura, 0,40 m de diâmetro máximo e 0,30 

m de diâmetro da borda, com a abertura direcionada para Leste. No interior 

foram encontrados os restos ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico e dois objetos em 

metal junto ao esqueleto, no interior do pito. 

2.1) Metais. Dois anéis em bronze. 

2.2) Cerâmica. Uma fíala manufaturada; sem informações sobre suas dimensões e 

número de inventário. 

3) Data: Geométrico Recente. 
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(812) 

Túmulo 1. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 7; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário do tipo orthostato. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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(813) 

Túmulo 2. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 7; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário do tipo orthostato. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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(814) 

Túmulo 4. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4, 7, 8 e 9 ; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito, 

medindo aproximadamente 1,30 m de altura por 0,70 m de diâmetro máximo e 

orientado no sentido Nordeste-Sudoeste. No interior do pito foram encontrados 

restos ósseos de três adultos. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados três vasos cerâmicos e seis obejtos 

em metal junto aos esqueletos no interior do pito, Na área externa da sepultura, 

mas imediatamente associados ao esqueleto que, provavelmente teria sido 

depositado por último (mais recente), foram encontrados dois vasos cerâmicos. 

Na cova que forma a sepultura, foram encontrados quatro vasos cerâmicos com 

motivos ornamentais do Geométrico Recente, segundo Pappi. 

2.1) Metais. Três alfinetes em ferro e três alfinetes em bronze, um de cada 

depositados para cada um dos indivíduos. 

2.2) Cerâmica.  

Na área externa do pito (associado ao enterramento mais recente): uma taça 

monocromática; uma enócoa trilobada. 

Na área externa do pito (na cova): dois cântaros; duas taças monocromáticas, 

datadas do Geométrico Recente. 

No interior da sepultura: uma enócoa trilobada; um cântaro; um jarro manufaturado. 

Sem informações sobre as dimensões e números de inventário dos vasos. 

3) Data: Geométrico Antigo / Geométrico Médio / Geométrico Recente. 
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(815) 

Túmulo 5. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 10; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em vaso funerário, um pito, 

depositado no sentido Nordeste-Sudoeste, com a abertura direcionada para 

Norte. No interior do pito foram encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados dois objetos em osso junto ao 

esqueleto. 

2.1) Outros. Um alfinete em osso e o fragmento de uma cabeça de alfinete também 

em osso. Sem informações sobre as dimesões e os números de inventário dos 

artefatos. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(816) 

Túmulo 6. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 7; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário do tipo orthostato. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída (PRANCHA 

ARG 329 A). 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura. Pela foto, observamos alguns vasos cerâmicos depositados ao redor 

do crânio do indivíduo. 

2.1) Cerâmica. Ao menos quatro vasos cerâmicos depositados ao redor do crânio do 

indovíduo: uma enócoa, uma ânfora e, provavelmente, dois cálices. Sem 

informações precisas sobre a quantidade, as formas, dimensões e números de 

inventários dos vasos. 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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(817) 

Túmulo 7. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um pequeno túmulo em cova simples, 

medindo cerca de 0,50 m de comprimento por 0,40 m de largura. No interior 

foram encontrados restos ósseos de uma criança bem pequena, um bebê. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cova. 

3) Data: final do Submicênico / início do Protogeométrico. 
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(818) 

Túmulo 8. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cova simples, medindo cerca 

de 1,40 m de comprimento por 1,0 m de largura. No interior da cova foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura, entretanto Pappi menciona que foram encontrados objetos em metal. 

2.1) Metais. Alfinetes e anéis em bronze. Sem informações detalhadas sobre a 

quantidade, as dimensões e os números de inventário dos artefatos. 

3) Data: final do Submicênico / início do Protogeométrico. 
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(819) 

Túmulo 9. Terreno A. Kazantzi.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cova simples, medindo cerca 

de 1,40 m de comprimento por 1,0 m de largura. No interior da cova foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura, entretanto Pappi menciona que foram encontrados objetos em metal. 

2.1) Metais. Alfinetes e anéis em bronze. Sem informações detalhadas sobre a 

quantidade, as dimensões e os números de inventário dos artefatos. 

3) Data: final do Submicênico / início do Protogeométrico. 
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(820) 

Túmulo 10. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 6; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cova simples, medindo cerca 

de 1,40 m de comprimento por 1,0 m de largura. No interior da cova foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura, entretanto Pappi menciona que foram encontrados objetos em metal. 

2.1) Metais. Alfinetes e anéis em bronze. Sem informações detalhadas sobre a 

quantidade, as dimensões e os números de inventário dos artefatos. 

3) Data: final do Submicênico / início do Protogeométrico. 
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(821) 

Túmulo 11. Terreno A. Kazantzi. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 142-44. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno A. Kazantzi, O.T. 151, no cruzamento 

da Rua Kallergi com a Rua Seferi, na área Central da cidade (Mapas 4 e 7; 

PRANCHA ARG 328 B), na campanha conduzida pelo Serviço Grego de 

Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cista construído e fechado com 

grandes placas de pedra de calcário do tipo orthostato. No interior da cista foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto em posição contraída. 

2) Mobiliário Funerário: Não foi encontrada oferenda de qualquer natureza no 

interior da cista. 

3) Data: final do Protogeométrico / início do Geométrico Antigo I. 
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(822) 

Túmulo sem Numeração. Terreno X. e E. Dagre. Cista.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 145. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno X. e E. Dagre, na Rua Diomidous, n. 

48, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), na campanha conduzida pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cista 

construído e fechado com grandes placas de pedra de calcário do tipo orthostato, 

medindo cerca de 1,65 m de comprimento por 0,85 m de largura e orientado no 

sentido Norte-Sul. No interior da cista foram encontrados os restos ósseos de um 

adulto em posição contraída, com o crânio depositado na extremidade Sul da 

sepultura. 

2) Mobiliário Funerário: Foi encontrado apenas um objeto em metal no interior da 

cista. 

2.1) Metal. Um anel em bronze. Sem informações sobre suas dimensões e número 

de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(823) 

Túmulo sem Numeração. Terreno X. e E. Dagre. Pito.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 145. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno X. e E. Dagre, na Rua Diomidous, n. 

48, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 10), na campanha conduzida pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em vaso 

funerário, um pito, orientado no sentido Leste-Oeste e com a abertura 

direcionada para Leste. Não foram encontrados restos ósseos no interior do pito. 

2) Mobiliário Funerário: Foram encontrados um vaso cerâmico e um artefato em 

metal no interior do vaso funerário. 

2.1) Metais. Um anel em bronze. 

2.2) Cerâmica. Um esquifo classificado apenas como “geométrico”. Sem 

informações sobre suas dimensões e número de inventário. 

3) Data: “Geométrico”. 
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(824) 

Túmulo sem Numeração. Terreno X. e E. Dagre. Cova Simples A. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 145. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno X. e E. Dagre, na Rua Diomidous, n. 

48, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), na campanha conduzida pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cova 

simples fechado com grandes placas de pedra de calcário. No interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura; Pappi descreve que foram encontrados alguns vasos cerâmicos e 

alguns objetos em metal. 

2.1) Metais. Alfinetes e anéis em bronze. Sem informações precisas sobre a 

quantidade, as dimensões e os números dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Ânforas. Sem informações sobre a quantidade, as dimensões e os 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(825) 

Túmulo sem Numeração. Terreno X. e E. Dagre. Cova Simples B. 

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 145. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno X. e E. Dagre, na Rua Diomidous, n. 

48, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), na campanha conduzida pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cova 

simples fechado com grandes placas de pedra de calcário. No interior foram 

encontrados restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura; Pappi apenas descreve que foram encontrados alguns vasos cerâmicos 

e alguns objetos em metal. 

2.1) Metais. Alfinetes e anéis em bronze. Sem informações precisas sobre a 

quantidade, as dimensões e os números dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Ânforas. Sem informações sobre a quantidade, as dimensões e os 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 
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(826) 

Túmulo sem Numeração. Terreno X. e E. Dagre. Cova Simples C.  

Referências: BCH 128-129 (2004-2005), p. 1315-18; Pappi, E. ArchDelt 54 (1999) 

[2005], B1, p. 145. 

1) Descrição Geral: Encontrado no Terreno X. e E. Dagre, na Rua Diomidous, n. 

48, na área Noroeste da cidade (Mapas 4 e 6), na campanha conduzida pelo 

Serviço Grego de Arqueologia em 1999. Trata-se de um túmulo em cova 

simples fechado com grandes placas de pedra de calcário. No interior foram 

encontrados os restos ósseos de um adulto. 

2) Mobiliário Funerário: Não há informações precisas sobre o conteúdo da 

sepultura; Pappi apenas descreve que foram encontrados alguns vasos cerâmicos 

e alguns objetos em metal. 

2.1) Metais. Alfinetes e anéis em bronze. Sem informações precisas sobre a 

quantidade, as dimensões e os números dos artefatos. 

2.2) Cerâmica. Ânforas. Sem informações sobre a quantidade, as dimensões e os 

números de inventário dos vasos. 

3) Data: Protogeométrico. 


