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Um dos famosos vasos de Hajji Firuz Tepe (Irão) onde foram encontrados vestígios
de Terebinto estudados por McGovern e colegas (adaptado da McGovern et al. 1997)
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Graínas – Inlgaterra Dorset -    Stepleton - GLYNIS JONES & ANTHONY LEGGE
1987 
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Tell  Kabir – Israel   1700 a.C
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Cultivo e fabrico de vinho no Egipto, Luxor (Tebes) pintura no Tumulo
de Khaemwaset. Novo Reino, Dinastia XX. Egipto c. 1500 a.C
. (Foto The Yorck Project - wikipédia)
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•  Buraco da Pala 
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Reconstrução da utilização dos lagares escavados na rocha 
(Lanfredini & Laurenzi 2011: 13 – fig. 1)



Os Lagares escavados na rocha na Região Demarcada do
Douro – um projeto de “Corpus” 





Os Lagares escavados na rocha na Região Demarcada do
Douro – um projeto de “Corpus” 



Os Lagares escavados na rocha na Região Demarcada do
Douro – um projeto de “Corpus” 



Os Lagares escavados na rocha na Região Demarcada do
Douro – um projeto de “Corpus” 



Os Lagares escavados na rocha na Região Demarcada do
Douro – um projeto de “Corpus” 



Muito Obrigada ! 
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